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لمحتوياتالهرس

المقدمة

----مخاضهاموا3البعثة

الخلفاإِلىارجعأالخلفإِلىارجع:الأولالفصل

مرقععنالبحث:الثانيالفصل

22المكلأأريج:الثالثالفصل

-حضرموتوادىعبر:الرابعالفصل

الحفريات:الخامسالفصل

الرملمنوسحبجبال:السادسالفصل

العظاموَهَن:السابعالفصل

بلحارثقبيلة:الثامنالفصل

تمنعأسُود:التاسعالفصل

سبأ!ملكة:العاشرالفصل

الذهبوعقدمريم:عثرالحادىالفصل

البرايتالبروفيسور:عشرالثانيالفصل

للرئيسسلام:عشرالثالثالفصل

سيناءجبل:عشرالرابعالفصل
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إِيلين:عشرالخامسالفصل

وحرمهسكينسالمستر:عشرالسادسالفصل

الموتىمدن:عشرالسابعالفصل

برأتالسيدة:عشرالثامنالفصل

م.قأم..،للعامالعودةعشر:التاسعالفصل

فينوسمعبد:العشرونالفصل

المحرمةاليمندخول:والعشرونالواحدالفصل

الأِماممقابلة:والعشرونالثانيالفصل

المكتشفةغيرالأراضيعبر:والعشرونالثالثالفصل

بلقيسمدينة:والعثرونالرابعالفصل

بيحانوداعأ:والعثمرونالخامسالفصل

.................قتبانعنالنقابكشف:والعشرونالسادسالفصل

......................مأربفيمشكلات:والعشرونالسابعالفصل

..........................وارتباكفوضى:والعشرونالثامنالفصل

.....................يبأفيالكامنالخطر:والعشرونالتاسعالفصل

.....................................!الهروب:الثلاثونالفصل

..................مضادةواتهاماتاتهامات:والثلاثونالحاديالفصل

............................المجهولةعُمان:والثلاثونالثانيالفصل
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الكقابتقديم

والسلاموالصلاةوالدينالدنياأمورعلىنستعينوبهالعالمينربللهالحمد

الميامينالغرآلهوعلىمحمدنبينااجمعينالخلقوسيدالمرسلبنأثمرفعلى

الدين.يومإِلىبأحسانوتابعيهموصحبه

ونيدلاسمهطموحجامعيأمريكيشابقصةيحكيالكتابفهذابعدأما

منوتشجيعوبمساندة،همتهوعلوعزمهبشدةوسنهصغررغماستطاعفيليبس

المؤسسة11ينشئأنأخرىمرموقةوشخصياتكاليفورنياجامعةومديررثي!

بلادفيأثريةاستكشافبعملياتالقيامبغرض"الإِنسانلدراسةالأمريكية

الاهتمامعلىيركزكانآنذاكالاستشراقيالاِتجاهأنوبما.القديمالعربيالشرق

المؤسسةاعمالباكررةتكونأنفيليبسويندلاختارفقدالتوراتيةبالا،راسات

ديرمخطوطاتوتصويربسيناءالطورجبلإِلىثريةأبعثةإِرساليترأسهاالتي

منتمكنمجتمعهفيالدينيةللاستجاباتالاستغلالبهذاولعله.كاترينسانت

ومؤسساتوشركاتحكرميةجهاتمنوعينىِوماليأدبيدعمعلىالحصول

فأنهالتبارزةاجتماعيةوشخصياتوجامعاتوخيريةدينيةومنظماتخاصة

الممالكاستكشاف11فكرةذلكجراءمنلديهفتولدتوالتبرعاتالمنحعليه

اختارهالذىالعنوانوهو"التوراتيالتوابلطريقعلىالواقعةيمةالقدالعربية

التيالشهيرةسبأملكةبلقيسالملكةعلىالضوءإلقاءثمومنهذا،لكتابهبعناية

القرنفيوذلك،سليمانالنبيإِلىالكريمالقرآنأخبرناكماوبعرشهابهاأتِيَ

وسيجدالمؤسسةتلكإِنشاءوراءمنالبراعثهيتلككانتالميلادقبلالعاشر

قاماللازمالمالتوفرأنوبعد.يؤكدهاماالكتابهذاثَنَايافيالكريمالقارش

لإِختيارأسبوعينلمدةأوليمسحبزيارةام949عاماغسطسفيفيليبسويندل
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كانالنيللعزلةنظرأآنذاككثيرةخياراتأمامهتكنولمثاريةالأالحفرياتموقع

منطقةفيالمناسبةالأمنيةالطروفتوفرولعدممملكتهعلىيفرضهااليمن)مام

الذىاليمنإِمامبينتوترمنطقةباعتبارهاالقديمةموتحضرمملكةعاصمةشبوه

كانامعلىويسيطرونبعدنيتواجدونالذينالانجليزوبينلهتبعيتهايدعي

المناطقكلشملتحمايةمعاهداتخلالمنالعربيالجنوببإِماراتيسمى

لويندلالأمثلالاختياركانلذلكالجنوبيباليمنبعدفيماعُرفماشكلتالتي

بحمايةتتمتعوالتيقتبانمملكةموطنبيحان)مارةفيالتنقيبهوفيليب!

تشجيعكلفيليبسويندلمنهموجدالذينبيحانأشرافويحكمهاالانجليز

وترحيب.

كبيرةأثريةبعثةرأسعلىأم059عامفبرايرفيفيليبسويندلجاءوهكذا

الضخمةومعداتهاالبعثةوصلتأنوبعدوالنقوشالآثارعلماءمننخبةضمت

كبيرةشاحنةعشرةثلاثنحوفيبرأانطلقت،موتبحضرالمكلاميناءالى

تريمموتحضروادىمدنبأهممروراًبيحانصوبمتجهة(واجونباوردودج)

وأجرتالقصاببيحانإِلىوصلتحتىغرباسيرهاواصلتثموشباموسيؤن

موقعكحلانهجرهيرئيسةمواقعئلاثةشملتحفرياتموسمينخلالالبعثة

حميدبينوهجر،القتبانيةالعاصمةجبانةعقيلبنوحيد(،تمنع)قتبانعاصمة

هجرمنالجنوبإلىأميالثمانيةنحوبعدعلىويقع(غيلنذ-/غيلمذ-)

طبقي()استراتيجرافيبسبرالقياممنالبعثةتمكنتحميدبنهجروفيكحلان

أثرية.طبقة91نحوتحديدمتراوتم51بعمققطاعي

004نحوعلىعثر)ذوباهرةإيجابيةالحفرياتلتلكالنهائيةالمحصلةكانت

منعددإِلىبالإِضافةعقيلبنحيدمننقشا0yIنحومنهاقتبانينقش

(0http://www.al-maktabeh.com



وروبرسالذهبمنوعقد،طفلانيمتطيهمالأسدينالبرونزمنوتمثالينانحربشات

والآثار،والقبور،والتماثيل،والنصب،الفخارمنكبيرةوكميةالمرمرمن

.الأخرىالعمرانية

اليمنإِمامإلىوكتبمَارِبنحوفيليبسويندلتطلعبيحانحفرياتوبعد

الأمريكيللشابالحظويبشسم.مَارِبفيالتنقيبعلىبالموافقةالإِذنمنهيطلب

نوفمبرفيمَارِبفيالتنقيبويبدأالإمامموافقةعلىالحصولمنويتمكنالمغامر

بشكليسيرالبدايةفيالعملوكان.(وام1معبد)بلقيسبمحرم5191عام

عنوالكشفالسبئيالمعبداجزاءبعض)ظهارتمحيثالتفاؤلإِلىيدعومُرْضي

مَارِبلسددراسةالبعثةأجرتكما.والتماثيلوالنصبالنقوشمنكبيرعدد

البعثةبيننشأتخلافاتانغير.جدرانهعلىالمكتوبةالنقويقبعضونسخت

حياةأنيتصورفيليبسويندلجعلمماالتوترمننوعاخلقتالإماموموظفي

منللهروبخطةام529عاممنفبرايرفي،بالتالي،وينفذخطر،فيبعثتهافراد

والاستنساخاتالصوربعضوناقلأمعداتهجميعوراءهتاركابيحانإِلىمَارِب

البعثةلأعمالالدراميةالنهايةهذهورغمبهاالقياممنالبعثةتمكنتالتيوالرسوم

من،صبئينقق008نحواكت!ثافمنمكنتالحفرياتتلكأنإِلامَارِبفي

والرخاميةالبرونزيةالتماثيلمنعددإِلىبالاضافةبهالمحيطةوالمنطقةبلقيسمحرم

.الأخرىالعصرانيةثاروالأئريةالأواللقىوالنصب

ويندلنفسفيبالغاأثراَمَارِبفيالتنقيبلإِعمالالحزينةالنهايةتركتوقد

الىفتوجهوالمعنويةالماديةالخسارةتلكتعويضفأرادبعثتهوأعضاءفيليبع!

البعثةتمكنتبظفارصلالةقربرورىخوريسمىموقعفيوهناكعُمانسلطنة

الموقعفيوجدتالتيالنقويقتسميهاحضرميهمدينةعنالكشفمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بظفارالأثاريةالحفرياتوبهذه(سين)الحضْرَميللإِلهمعبدعنوكذا(سمهرم)

يرويهاكماالعرببلادفيالأثاريةاستكشافاتهقصةفيليبسويندليختتمعُمان

معنىمنالكلمةهذهماتحملهبكلقصةالأمرحقيقةفيوهي.الكتابهذافي

ر)ثارةومغامرةتضويقمنالناجحةالروايةومقوماتعناصرمنالكثيرتمتلكإِذ

أساسالتكونيؤهلهاممامَارِبمنالحزينالهروبحادثةخصوصاحقيقةودراما

بأسلوبأحداثهاتفاصيلسردفيالمؤلفبرعفقدهوليوودأفلاممنفيلملمادة

وبلغةجفافمنموضوعهالطبيعةالعلميةالدقةماتقتضيهرغموممتعمشرق

لتفاصيلدقيقاوصفايودعهاأناستطاعالانجليزىنصهافيرصينةكلاسيكية

الحوادثمنالكثيرورصدتسجيلفيونجحوالتقاليدوالعاداتاليوميةالحياة

إِيلينالاَنسةوجودانولاشكأحياناوالدمَيقةالنادرةوالمعلوماتوالغريبةالطريفة

عنحيةصورةنقلفيأسهمقدللمؤلفالعربيةوالمترجمةالسكرتيرةسلامة

الحربيةالترجمةوجاءتومَارِببيحانبمنطقتيوخصوصاباليمنالنسائيالمجتمع

الحدورفيبالماءوأشبهالسلسالمناعذب،رقراقةسَلِسَةعبامرالفاضلللاستاذ

بهاثه.علىبهاءوتزيدهجمالهفوقجمالأالنصذلكعلىلتضفي،سال)ذا

الفرنسيةإِلىترجماتلهوصدرت5591عاممرةلأولالكتابصدرلقد

والمتخصصينالعلماءمننقديةبدراساتوقوبلاللفاتمنوغيرهاوالألمانية

دراساتظهرروتوالى(القديماليمن)الجنوبيةالعربيةوتاريخآثاربدراسة

تمنع()كحلانهجرلحفرياتفبالنسبةالبعثةاعضاءبنشرهاقام

,Albright.نضر .R.1 Bowenعناوليةدراسة1()وآخرون!.ع

نضرعقيلبنلحيدوبالنسبة.5891عاموذلكفيهالآثاريةالآكتثافات

)2(Roy .L Cleveland3)نشر Gus VanBeek).(الحفرياتعنمفصلةراسة

12http://www.al-maktabeh.com



)4النقوشعالمقامكماأ969عامفيوذلكبالموقعتمتالبي .A Jamme)عام

روركطخورحفرياتأمابلقيسمحرممنسبئينقش003نحوأبنشر629

ضمنه"المجهولةعُمان11اسماهكتابافيليبسويندللهاخصصفقدعُمانبظفار

)5(6691عامبنشرهوقامأ069وعام5891عامأجراهاالتيالاستكشافات

والمجلاتالدورياتفينضرتالتيوالبحوثالمقالاتكلهذلكىإِلويضاف

تلكنتائجتناولتوالتياستكشافاتهامهاممنالبعثةانتهاءفورالمتخصصة

وحضارةبتاريخالمتعلقةالدراساتفروعمختلفعلىتأثيراتهاوالاصتكشافات

ويندلبعثةتنقيباتقبلما،حتىالقديماليمندراساتظلتوقدالقديماليمن

عشرالتاصعالقرنبدايةمنذالطويلتاريخهاورغمنتائجها،ونشرفيليبس

اغريقيةحضاريةومرجعيةولغويةدينيةاستشراقيةاهتماماتحبيسةالميلادي

كانوالتيآنذاكالمكتشفةالكتابيةالنقوشتلكأنبلةالطينوزاداسنعلائية

تتسمغالبيتهافيكانتنصوصهاعلىدراساتهميركزونالباحثوناولئك

استكشافاتنتائجفجاءتلهجاتهاوتعددطبيعتهابحكموالتعقيدبالجمود

جديدةعلميةمادةللباحثينلتقدمفيليب!ويندلباشرافالأميركيةالبعثة

مننتائجهانشرتالتيالدراصاتوكذاالإِستكشافاتتلكماشابركمومهصة

وتشويش.وخلطتصرر

علمإِقحامهوفيليبسويندلتنقيباتتحقيقهفيأسهمتماأهمبينومن

بالدراساتالمتعلقةالشائكةالقضايامجملفيكلمتهويقولبدلرهليدليالاَثار

المسندعلمأنهوقاطعحايموبشكلماقالهأهمولعلآنذاكالجنوبيةالعربية

بالدراساتلهالاعلاقةالقديمباليمنالختصةالتارلِخيةوالحضاريةوالدراسات

يةالمسندالكتابيةالنقويقعلىدراساتهافيالاعتمادمنلابدوأنهالنوراتبة

16
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الآثار.علملنايوفرهاالتيالعمرانيةوالأثارالأخرىالماديةوالوثائق

فيليبسويندلتنقيباتلناوفرتهاالتيالعلميةالمادةتلكتضمنتهماورغم

المكتشفةالعمرانيةوالاَثارالماديةوالوثاثقالنقو!قأقدمأنالىتشيرقويةأدلةمن

ولادةمراحلفإِنبالتاليوالقديماليمنحضارةمنمتطورةمرحلةلناتصفإِنما

نأإِلاغابرةأزمانفيبجذورهاضاربةتكونوأنلابدالحضارةتلكونموونشأة

الاِغريقيةالحضاريةالمرجعيةخلالومنالفرنسيةالأوروبيةالاستشراقيةالمدرسة

متأثرهو)نماالتذكاريةالمسندنقولقخطنمطأنمفادهابنظريةتتحفناأنإِلاأبت

الخطنمطحسبيمةالقداليمنيةالحضارةعمرفإِنوبالتاليالإغريقيالخطبنمط

المدرصةهذهوخاضت.م.قالخاس!القرنلايتجاوزالتذكاريةنقوضهالأقدم

ضدوكذاجامألبرتثمأ.البرايتبزعامةالأمريكيةالمدرسةضدشعواءحربا

علىبناء،قررتااللتانفيسمانفونهـ.ثمهومل.فبزعامةالألمانيةالمدرسة

اليمنيةالحضارةعمررفع،.م.ق471لعامأقدمهماتاريخيرجعشوريين3نقشين

بهذهسلبامتأثرةالمسندعلمدراساتوظلت،..مقالثامنالقرنإِلىالقديمة

البعثةاكتشفتعندماالفصلبالقول8591عامالآثارعلمجاءحتىالنزاعات

القرنإلىتقديرأقلعلىتاريخهايعودالتيالمبئية(يلا)مدينةالايطاليةالأثرية

..مقعشرالحادى

إِنماالمسنديةالنقويقمجالفيفيليبسويندلبعثةتنقيباتنتائجأهمأنغير

ثلاثمائةنحوبلغتوالتيبلقيسمحرممنالسبئيةالنقوشتلكجدالبلاهي

جاءتكونهامنأهميتهاوتنبع6291عامجامألبرتبنشرهاقاموالتينقش

بالوضوحأغلبهاويمتازمتقاربةتاريخيةفترةوتتناولواحدموقعمنجميعها

علىالعلماءفأنكبوالحربيةالتاريخيةالوقائعوصففيوالاسهابالنصي
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ومهمهْجديدةمعطياتمنتضمنتهماواستخلاصوتحليلهاوفحصهادراستها

فيالنظرإِعادةواستوجبتالمسندعلمفروعشتىفيالمعرفةآفاقبهااتسعت

وحبالمغامرةروحشكلتوهكذاوتطويرهاوتجديدهاالسابقةالدراساتمجمل

الدراساتتطررسيرةفيمهمةانعطافنقطةفيليب!ويندللدىالاستكاف

.عامبوجهالقديمالعربيةالجزيرةوحضارةولتاريخالمسندلعلموالتاريخيةا،ثرية

هذاماشهدهورغمالاستكث!افاتتلكمنقرننصفقرابةمروروبعدوالآن

كانوالتنقيبوالصيانةالمسحبأعمالواهتمام،هامةاكتشافاتمنالميدان

أقسامفيمكانهااحتلتعربيةكوادروظهور،الأبرزالدورفيهالأجنبيةللبعثات

الختصةالهيئاتوفيجامعةمائتينحوتبلغالتيالعربيةبجامعاتناوالاَثارالتاريخ

هذاإلىتنظرعربيةمدرسةنفتقدلازلناذلككلرغم،والتاريخوالتراثبالآثار

عنمستقلبمنظاروالحضاركلطالتراثيومخزونهاامتناذاكرةمنالحيويالجانب

عملاستراتيجياتتحددعربيةجهودإِلىبحاجةولازلناالاستشراقيةالرؤيةتلك

برامجخلالمنلسنواتفيهاالعمليستمرمنظمعلميتنقيبلإِجراءمشترك

بكثفهالاهتمامفإِنولذلكجميعا)رثناهوإِنماالتراثهذا)نالأمدطويلة

كانالتوراتيةبالدرساتالاهتمامأنذكرنالقدجميعامسؤولعتناهوودراسته

بمابالاهتمامأحقأفلسناالاِنسانلدراسةا،مريكيةالمؤسسة)نشاءوراءالباعث

سليماناللهنبيمعسبأملكةوبقصة،الطيبةوالبلدةالجنتينبِأرضِالقرآنوصفها

الفيلوأصحابتبعوقومالأخدودأصحابالقر7نذكرلقد؟يَدِيْهِعلىوإسلامها

هوهذاأليسر؟U'واالمسنديةالنقوشفيعنهموردبمانهتمبأنأحقأفلسنا

الجامعاتبهتقومعمابعيدابهذايهتممنبيننايوجدالاجميعا؟تاريخنا

والهيئاتالخاصوالقطاعوالثركاتالمؤسساتدوراينترى؟الرسميةوالهيئات
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11فيليبس!اويندلإِلى،الكريمالقارئأخي،بحاجةحقاألسناوالأفراد؟الخيرية

ا؟االعربيالإنسانلدراسةالعربيةالمؤسسة11لناينشئعربي

إِخواننامنالبعضأذنفيبهانهصالصادقالردملوهاكلمةلناوتبقى

التيوالمستشرقينالاجانبالرحالةكتببترجمةللقيامتصدواالذينالعرب

المواضعأسماءتحقيقفيجهدايبذلوابأنواليمنالعربيالخليجبلدانتناولت

المعلوماتوتيسرتدفقعصرنعيشونحنخاصةالايمانأضعففذلكوالأعلام

الكتابمنالاستفادةدونهيتعذرإِذبالغةأهميةالتحقيقلهذاإِنوالاتصالات

المترجمالكتابمادةفيالمعرفيبالتمكنمطالبتهمعنناهيك.ومعلوماتهالمترجم

يضعالذىالنقديوالتقديموالتنقيحللمراجعةالاختصاصبذوىالاستعانةأو

عمانحدثهمانارادواإِنأماالصحيحالتاريخيأوالمرضوعيإِطارهفيالكتاب

معرفةالمترجمالنصمعيتمازجراأنماذكرناعلىفنضيفونتمناهمنهمنطمح

هذافيخصوصاكأداءعقباتدونهصعبمسلكهذاأنوالحق.وشغفاوذوقا

عمافنعذرهمبذلقدصادقاجهدامنهمنرىأنويكفيناومرجهرجالذىالزمن

زلل.أوخطأمنعصلهميعتريوأنلابد

الكتابهذاترجمةمراجعةعلىأقدمتوقدنفسيأبرىًلاهذاأقولإِذوإني

نزويدعلىالحواشيخلالمنحرصتأنيغيرالإِقداملاالإحجامبيالأليقوكان

معلوماتأوتحريفأوتصحص!نالمؤلفأوردهلمايباتال!ص!ىالقارئ

تقدمبفعلجديدمنوالأثاريةالتاريخيةالمعلوماتعلىاليومطرأبماوكذاخاطئة

أصماءتحقيقفيالجهدوسعنيماجهدتوقد.البحثوسالًل،تطورالدراسات

والاتصالاتوالمراجعوالمعاجمالخرائطإِلىالرجوعخلالمنالمراضعjالأعلام

أماكنإِلىينتمونالذينوالأشخاصالزملاءبعضمعأجريتهاالتيالشخصية
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التحديدوجهوعلىعنهامنش!ورةمعلوماتعلىالحصرلويصعبالمؤلفذكرها

وزودنيصاعدنيمنلكلوتقديرىشكرممطعنهنالأعبروإنيبيحانمنطقة

خطأ.إِلىنبهنيأوبمعلومة

علمبدراصاتالختصينمنوزملاثيأساتذتيصدورتتسعأنلأرجووإني

قصارىبذلتأنيغيرقصورمنالعملهذاشابلما،الكرامالقراءوكذا،المسند

الشائكالميدانهذافيالخوضوعدمالصمتأوثروكنتعاذر،والجهد،جهدى

فيهأكتبأنببالقطلييخطريكنولم.صهوتهواعتلىغمارهخاضلمنوتركه

لمبابونلبيالثقافيبالمجمعالأفاضلالاِخوةأنغير.لهتفرغيوعدمعنهلبعدي

العودأنوارْولعلهم،بالعودةعلىوالحواعذرالييقبلراولممندوحةلييتركوا

فيليلاحيلةأنه،الكريمالقارئأخييبدو،وهكذا.سُميثوبأحمد،احمد

ومنقبلمنالأمرفلثه"أنْصَرِف"أنالأحوالمنحالبأىليلايجوزإِذا،مر

التوفيق.وليوهوبعد

السقافالرحمنعبدأحمد...الدكتور

0002?/5/0أبونلبي
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شي:لحواا

1-(- .R .L Bowen And .F .B Albright and Others, Archaeological Dis)
coveries in South Arabia. Publication of the American Foundation

5891.,ForThe Stuly of Man, The John Hopkins Press, Baltimore

2(- Ray .L Cleveland, Ancient South Arabian Necropolis, Objects)

From the Second Campaign )5191( in the Timna Cemetry, the John

6591.,HopkinsPress, Ballimre

-(3 Gus Van Beek, Hajar Bin Humeid,Investigations)
at a Pre - Islamic Site in South Arabia (Publication Of The American

9691.,FoundationFor the Stuly Of Man) Vol.,.v Baltimore

-(4,A Jamme, Sabaean InscriptionsFrom)
Marib) (Publication Of the AmericanFoundation)3أ)4أ!Mahram

6291.,ForThe Study of ,),naM Baltimore

6691.(5,Wendell Phillips, Unknown Oman,London)
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مة:-منملى

فيالكابوسمثلكانأنهرغم،جميلحلمقصةالعزيزالقارئأيهايديكبين

شيدتهاالتيالعاصمةعنسأرويهبماالقراءبعضيستمتعوقد.الأحيانبعض

مسرّةالآخرونيجدلاوربمابلوغها،فيالعنتمنأصنافألاقيناوالتيسبأملكة

هذهتكرنأنأتمنىفإِننيعموماَ،اليمنيةالمملكةفيلناحدثمامتابعةفي

الخاطركانتمهماوالاستكثصافالمغامرةيع!ثقونللذينإِلهاممصدرالصفحا!

وسحرالرومانسيةالأحلامبأنالجميعأذكرنفسهالوقتفيولكني،بهمالمحفوفة

الآلاممثل،والمتاعبالكوارثمعهاتجلبقدالمجهولواقتحاموالمعرفةالأسفار

وtأطرافكتجمدتأولسانكتورمأوشفتاكتضققتإِذاتداهمكالتيالمبرحة

لاجزءذلككل،الممضْالضجرأوالاكتئابومثل،الحمّىاوالدسنتارياأصابتك

المستكشف.حياةمنيتجزأ

البكر،الأفريقيةللقارةبالنسبةخاصة،مشرعةالاستكشافأبوابظلتلقد

اقتحاميعشقولمنكافةوالباحثينالعلماءلختلفالعراءفيمختبربمثابةهيالتي

.المجهول

علىفتحتوالأبوابلتوهادقتقدالأجراسفإِنالعربيةللجزيرةبالنسبةأما

العالمفيالمناطقآخرمنواحدةفهذه،المستكثفينمنالعدةأعدلمنمصراعيها

الأرضهذهحولحقائقثضةفيهنجلوموعدعلى)ننا.الكثيرونبجهلهاالتي

الئبْن.منالمببةوالقصورالمطمورة،والمعابدوالجنابي،والبدووالغبارالرمالأرض

العربيةالجزيرةمنالجنوبيةفالأجزاء؟والمشكلاتبالعقباتنصطدمأننابيد

والخلافاتالعنفمنموجاتتنتابه،السياسيالاستقرارلعدمنهبأمازالت
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ية.ودلحدا

ويحكمهاالبندقيةفبهاتسود،آمنةوغيرمحظورةباكملهامناطقهنالك

بينوالتوددالتفاهمجسورنمذأنحاولناوقد،المتأصْلةالقبليةالثارا!قانون

المناطقلهذهبهاقمناالتيالأربعالرحلاتخلالمنالعربيةوالشعوبالأمريكان

الجزيرةمستقبل)ن.عفويةبطريقةالكتابهذافيخبرهاعليكنَقُصَوالتي

منالشمعوبهذهجهردفيوأوروباأمريكاتسهملموما،الاَنيتكونالعربية

وتيرةبذلكتثمهدكما،سيضعفعليهاتأثيرنافإِنوالرخاء،النماءأجل

العشرين.القرنمنتصففيونحناليومبهانمرالتيالأحداث

ننقلولكننا،السحيقالماضيعلىالضوءتسليطالكتابهذاأهدافمنليس

تسنعيدوانمشرقأالمستقبليكونأنفيبأمنياتناشفوعةالحاضرعنصورة

الاستعماريةالعقليةإِن.الأ/زمانغابرفيشهدتهاالتيالأمجادالعربيةالجزيرة

معظمفيتنحسرأخذتالمنصرمالقرننهايةمنذسائدةكانتالتيالكلاسيكية

الجزيرةتنتظمالتيا،مريكيةالاستثماراتسنذلكعلىأدذوليص،الغربدول

والمصلحةالتعاونمنمتينأساسعلىمبنيةالاستئماريةالأنشطةهذه.العربية

الطرفعلىكليااعتماداتعتمدطرفكلرفاهيةإِنحيث،الطرفينبينالمتبادلهَ

منجديدعصرفيويدخلالماضيغبارينفضالعربيالعالمفإِنوهكذاالآخر،

.والازدهارالأمجاد

نأيمكنبأنناالاذعاءيصدقونلافالعربأنفسنا؟محصريحيننكونأنبدلا

لهموالأمريكانالأوروبيينأنالأمروحقيقة،تعالىاللهلوجهنساعا-هم

،العربوذلاستقطابتحفزناالتيالمصالحبحقيقةاعترفناإِذاولكننا؟اجندتهم

بذلكفإِننا،إِليهمنحتاجكمالنايحتاجونأيضابأنهمالعربإِخوتنااعترفوإذا
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منأرضيةعلىالسعيدالمشرقالغدبناءنحوعديدةخطواتخطوناقدنكون

والواقعية.والتعاونالتفاهم

لاوآراءإِفاداتمندفنيهبينالكتابهذايحملهمابأنأؤكدفإنني،وأخيراً

بالتحديد.قائلوهايُذكرلمما،شخصيأالكاتبآراءعنإلاتعبر

الأولى،العربيةللشخصيةشكرىوجزيلتحياتيأزجيأنالمناعبةبهذهوأود

عليئَأسبغالذى،والمحمياتوعمانمسقطسلطان،تيموربنسعيدالسلطان

.(المستشار):الرفيعاللقبشرف

الأساسبمثابةليكانالذكلطنيلونفوسترلجونالعاطربالثناءأتقدمكما

.فلصمويلأيضاوشكرىأفريقيا،إِلىرحلتيفيمنهانطلقتالذىالصخري

العربية.للجزيرةرحلاتيفياليهاستندتحينطارقجبلمثلكانالذكطبريور

الأسبقالخارجيةوزارةولوكيل،تاليوتإِىهارولدالطيرانلوزيرأيضاوالشكر

وكيلولمساعدهكنلوبر،بييوركوللسناترر،سميثبيدلوالترالجنرال

الجمة.لمساعدتهم،بايرودإِيهنريالخارجية

وتعاونهم،لدعمهمالملكيةالجويةوللقواتعدنلحكومةأيضاًأسديهوالشكر

ليهيأالذيكاليفورنياجامعةرئيسسبرولجوردونروبرتللدكتوروالشكر

كيوليامللدكتوروالشكر،حياتيفيامتكشافيةحملةلقيادةفرصةأول

الحضاراتعنالبحثطريقإلىبيدىأخذالذيالمرموقالآثارعالمجريجورى

افريقياإلىرحلتناكللالذىبرومروبرتالدكتورللمرحوموالشكر،الفديمة

الذيكامبشارلزللدكتوروالثكر،القردشبيهكرانزسوارتز)نسانباكتشافه

مفتكيلجيصوالشكر،حياتيفياستكشافبةبعثةلأولانضماميوراءكان

تمْدرلاالتيلمساعداتهوتسلفيلآروالشكر،أظفارىنعومةمنذالهمنيالذي
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دودجفيليبسوندلللكماندروالشكر،ظفاررحلةفيليوصحبتهبثمن

ينسلمالذي(اكسيلوررزجورنالذا)لمجلةالأسبقوالمحرّرالعريقالمستكشف

الأفذاذالسينمائيينالمنتجينشيرمانولورنسمونايرونوللدكتورأبدأ،رحلاتي

الحارجيةوزارةمنسانقرلرتشاردوالشكرالتصوير،مجالفيليدعمهمعلى

وينلولترنوالشكر،بيحانفيالتنقيبإِمكانيةعليئَاقترحمنأولكانالذى

جونسونللويسوالشكر،لليمنالدخوللنامهدالذى(إِيستمدل)مراسل

لاستساراتهميكن3ولبولاكنيرىولهنرينيقرولشارلسإِيقانولإدوارد

نونية.القا

وإذا،مباشرةغيرأومباشرةبصورةالكتابهذا)عدادفيالكثيرونساعداقد

بالشكرأتوجهولكننيآخر،لفصلأحتاجفإِننيجميعاَأسمائهمرصدأردت

فيولزملائيبمذكراتهمأمدونيالذينالأربعالاستكشافيةالحملاتلأعضاء

توماسللويلوشكرى،المتواصللدعمهم"الإنسانلدراسةالأمريكيةالمؤسسة!

ماكنيرتيإِيتيوللعميدفيليبسميرليولوالدكلط،جانبيإِلىالمستمرلوقرفه

مديرلكيروانوشكركما،كتابشكلفيتجاربيتسجيلعلىشجعنيالذى

للدكتوروالشكر،الخرائطمجالؤيالعونلناقدمالذممطالملكيةالجغرافيةالجمعية

لناوفروهاالتيالتخصصيةالقيمةللمعلوماتقرومولنايجلهيبروكفريزو

والشكر،الخرائطبعضلرصمبلتشليلفريدوالشكر،إِياهاأعطرناالتيوللخرائط

منالاَلافتحميضعلىاشرفالذى(موترزكرايسلر)مجلةمحررميقرلجاك

كبرتنولديفيد،فنيةلوحةصورةكلمنجعلالذىتيرىولرليام،صورنا

ستيرتون،وللبروفيسور،هانيمانوللسيدة،الصوراختيارفيتهلمساعد

ولكيثادنرالا،ولحسين،كوهتلوليات،انجولشارلى،متوليوللبروفيسور
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ولهيربرت،بيكفانولقس،ريختنكولجو،المقصودعبدولإنصاف،كولنز

للنقوثرولترجمتهالنصلمراجعةجامالبرتوللدكتور،النصلمراجعةفرنس

وللبروفيسور،الكتابنصلمراجعةمارلينولأختيو،مي،والسبئيةالقتبانية

لمالتيونصائحهلتشجيعهوتقكنفزليولولبس،البناءةلاقتراحاتهكريمركاسبر

تنقطع.

النصراجحالذ!طالبرايت..فوليامللبروفيسورمقدمجداًالخاصشكريإن

الممتازهالعربيةلسكرتيرتيوشكرى،واللاتينيةاليونانيةمنالترجماتوصحح

الاستكشافية،لبعثاتنااكسبتهاالتيالطيبةللسمعةسلامةإِيلينمدموزيل

والأشرافوالشيوخوالأمراءالسلاطينمنعليهاحصلتالتيالقيمةولمعلوماتها

،الكتابهذاإِعدادأثناءفيالضخمةولمساعداتهاالعربيةالجزيرةبجنوب

مقروءاً.وجعلهوجضلهالنصصححالذيماكلنتوكولمارشال

فيليبسوندل
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مخاضهاوالامالبعثة

يسألني،العربيالجنوبفيتجربتناعنسينمائيأعرضاًأومحاضرةأقدمكلما

كبفو""؟كهذهعلميةلبعثةومنظمأقائدأأصبحتكيف):سؤالينالحاضرون

"والأجهزة؟التمويلاستقطابمنتتمكن

وشيءوالحماسوالايمانالجادوالعملالرغبة:هيدائماالسؤالينعنوإجابتي

وضوحأأكثرأكونأنأريدالآنولكني.المناسبينالأشخاصومعرفةالحظمن

وكيفالبعثاتهذهفينشاطيبداتأنمنذالشخصيةتجاربيمنطرفأوأروى

والجنوبوسيناءأفريقيافيمثاريعهاتنفيذمنمكنهاالذيالدعملهاجمعت

العربي.

أميشجعتنيماوهذا،أظفارينعومةمنذالاستكشافأحلامراودتنيلقد

شرارعفيوالمجلاتللجراثدبائعاًكنتالعالميالكسادسنينوخلال.كثيرأعليه

لعبهَوأجدت،السرعةفتعلمت،عمريمنالعاشرةفيوأنابكاليفورنياأوكلاند

ولاأقنحمأنتجاربيمنتعلمتكما.المبكرةالسنتلكمنذالصحيحالتوقضت

عندماالعالميةالحربأيامليقال.ولزهـ.جالأِنجليزكطالكاتبأنأذكر.أتردد

-:لندنفيالتقيته

كذلكتعلمتوقد"تمارسهاانهيياوندلالكتابةلنعلمالوحيدةالطريقة"

عمىتقفأنهوالناسمنجمعأماموالكلامالخطابةلتجويدطريقةأفضلان

وجل.أوهبابغيرومراتمراتوتتكلمرجليك

يةالاَثارالحفرياتعلمفيمتخصصاكاليفورزياجامعةمنتخرجتولقد

ثلاثبعئاتمنها،ميدانيوعملعديدةعمليةتمريناتبعد(باليونتولوجي)
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.والمتحجراتالحفرياتعنبحثاواوريمْونواوتاهأريزوناولايةتجوسذهبت

بينطافتتجاريةسفينةفيبحاراًأعملالثانيةالعالمية!الحرخلالوكنت

يغطياستكشافيشروعفيفكرتالحربوبعد،الأساسيةالعملياتمسارح

روبرت9كاليفورنياجامعةرئي!الفكرةأعجبتوقد،كلهاالأفريقيةالقارة

فياسفارىساعدتنيوقد."نيلانفرانسي!ر،جون!ومديرها"سبرولقوردون

منهمأعداداستقطابوعلىكثيرينومبدعينعلماءعلىالتعرففيالحربأثناء

الاستكشافية.لنشاطاتناكافةالعالمأنحاءمن

مستكشفأاندروزشابمانلروىامدينفإِننيالماليبالدعميختصفيماأما

ببعثتهتأسيتوقد،التمويلعنالبحثأساليبعلمنيالذيأقوبي"صحراء

فقدذلككلرغممريكيالةالطبيعيالتاريخمتحفمنالموفدة7سياأواسطفي

واقععنيختلفأمربعثةإِنشاءفيالمجردوالتفكيرالحلمأنقليلبعداكتضفت

المرأةرنجابعدةوجوهمنيثبه.إنهبهاالخاصالعملغماروخوضتكوينها

صعبة.ولادتهلكنسهل:حملُهطفلاً

وأحياناً،بالقلقمفعمة،الثوكمنحقولفوقكأنهاا،ولىخطواتناوكانت

مكتبيفيالانغلاقالأفضليكنألم:أتساءلوبدأت.والفشلبالإحباط

يميةll"SAالبطاقةوهيللدكتوراهالتحضيرالأفضلمنأليس؟الكتابةوامتهان

حتىالقراءةعلىمكبأأميمعالبيتفيأبقىYولماذا؟اليومعالمفيالأولى

البيت؟إِلىإِلاأبرحهلامختبرفيوظيفةعلىأحصل

يمثل،سمضكرستيانجانالمارشال9وكانأم469عامأواخرفيذلككان

ليكافيالمتحدةللامالعموميةالجمعيةاجتماعفيأفريقياجنوببلاده

حيثلنيويوركوذهبتجامعتيرئيسمنتوصيةخطابفاخذت."سكسس
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التاسعالقرنفيالبويرحربفيبرزالذىالعظيمالمارشاللهذانفسيقدمت

سمشالمارشالليواستمع.وفيلسوفمثقفوهوممتازدولةرجلوأصبحعشر

الأمناءلمجلسالفخريةالرئاسةلقبولمستعد)نهالنهايةفيليوقال،شديدبانتباه

-:منهجزءفيالخطابيقول.لمشروعناكمقدمةقيمأخطابأوأعطاني

متحفأتعدالتيأفريقياجنوبهوالاٍنسانبداياتلدراسةمكانأفضلإِن)

بدءودراسة،البشركطللعنصرمهدأكانتربمابل،التاريخماقبللآثارحقيقياً

نعرفونحن.مؤخرأبهاالاهتمامزادالتيالعلميةالدراساتأمتعمنهيالخليقة

عبروتطورهمالأولينأسلافناومعرفة،بجذورهاإِنما؟بثمارهافقطليسالشجرة

القضاياعلىالضوءمنكثيرأستلقيالتاريخفجرقبلالختلفةالجيرلوجيةالعصور

.1(اليومتشغلناالتيوغيرهاالعلمية

السماءمنمنحةكانتكالمارشالفذةعالميةشخصيةمنالأدبيالدعمهذاإِن

شاحناتبعثرايامعشرةخلالفيالعديدةالمؤسساتلناتبرعتوبفضله،لنا

كهربالًية،واجهزة،مجانيبحرىوترحيلبنزينجالونالفوخمسينيدة.جد

.الدولاراتمنالآلافبمئاتقيمتهاتقدرومعدات،تسجيلوأجهزة

واسعبنشاطقمتاستكشافيمسصروعأولوبدايةبالمارشاللقائيبينوما

تبرعوقد،ميلالفأربعينخلالهاغطيتأفريقياإِلىرحلةمنها،كثيرةوأسفار

كنتوقد.بريردأصمريل"المستر"أمريكانبان)شركةرئيسنائببتذاكرهالي

الذيالتاريخقبلمالدراسةأفىيقيالكلمؤتمرأولفيالوحيدالأمريكيالمندوب

.أم479ينايرفينيروبيفيعقد

الملكاتساعدتنيوقد،الماليةالجبهةتأمينلأواصلالرحلةتلكبعدوعدت

السليموالتقدبرللفكرةالحماسوهيالصغر،منذوجدانيفيوالدممماغرسهاالتي
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.والايمانبالنفعىوالثقةالخيالوسعةالصحيحوالتنظيمالمناسبةالزمنيةللخطة

الترهلمنالعلماءمنكثيرحذرنيوقد.الملكاتهذهلكلأحتاجفعلأوكنت

وحول،البعثةضخامةحولالجامعةأروقةفيالهمسانتشركماالكبير،والعدد

هممعناوقفواالذينلأنعضدنافييفتَّلمذلكولكن.أفريقيافيالبعثةمهمة

الذيدولتلجيمعىالجنرالمثلأومنهم؟الفعليالوزنذاتوالجهاتالأشخاص

-:ليفقالمرةأولعليهدخلتوالذىشلشركةلرلًيسنائباًأصبح

منهخرجتذلكرغمولكني"اعزيزىياقضيتكلطرحواحدةدقيقةهـلديك

الدعممنهمطلبناالذينالحمالقةهؤلاءفإِنوهكذابنزينجالونالفبخمصين

المركزىالاحتياطمصرفرئيس!سبراولألان!قدمنيوكذلكداثمأحاسمون

.شاحناتبعشرمنهمفخرجتموتورزجنرالشركةلمديرى

وعشرونست)صنيوصنرالبعثةحجممنتتخوفكانتجامعتيأنوبما

قابلتوبالفعل،البحريةبقواتبالاستعانةالجامعةمديرإِليئَأشارفقد(سنة

لناوقدم،واشنطنفيالفاخرةشقتهفي،العملياتمديرنمتزشسترالأدميرال

لناتبرعالذىسباضكارلبالجنرالالأدميرالعرفنيوقد.جبارةمساعدات

يعملوالكيالبحريةوجنودضباطمنبعضاالأدميرالأعطاناوكذلك.بطائرة

رأيهمنكانالذىالطبيةالخدماتلمديروحوَّلناأجهزةومنحناالبعثةفيمعنا

كانتأفريقيا،فيالميدانيالبعثةعملمنالاستفادةإِنماالعونتقديمفقطلبس

أجلومنبعثتنا،معبالتنسيقالقارةتلكفيطبيةأبحاثلاجراءطيبةفرصةهذه

طبيةدراساتلإجراءدولار00058قيمتهعقداالطبيةالخدماتمعوقعنازلك

وفنيين.أطباءتسعةمنفريقالناوانتدبوا،منهمبنكليفأفريقيافي

كومانداناوالدكتورأيزنهاوردوايتجنرالالرئيىمعموفقةاجتماعاتوبعد

خرجنا،الأمريكيبالجيثنوالتطريرالبحوثلجنةرئيسسايبلبولوالدكتور
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الهامة.الميدانيةوالأجهزةوالقواربوالمقطوراتالسياراتمنبمجموعة

وإخوانه،براونمصارفمجموعةفيالثركاءأحدهاريمانرولاندقابلتثم

التخليمنيمكنهموضعفيالعلماءمنكئيرأجعلممافائضبكرمدعمناولقد

فينائيةأماكنفيمعناوالعملوالسفرلناوالانضمامبأمريكاالتزاماتهمعن

أفريقيا.مجاهل

،1(انترناشونالماشينزبزنس"شركةمنواتسونتوماسمعنااسهمكما

الأدميرالوساعدنا،الأمريكيةالإنجيلجمعيةرئيسدارلنقتونقلبرتودكتور

قدمتكمامصر،فيالإسكندريةإِلىالبحريةسفنعلىمعداتنابشحنرويار

مالي.كدعملنادولارالفعشرينمبلغكاليفررنياجامعة

-:قائلةكاليفورنيافيالصحفكتبتذلكمنعاموبعد

قدالوطنيةالجغرافيةالجمعيةأنكاليفورنيالولايةبالنسبةالفخردواعيمن"إِنه

سنةوبعد"ام489لعامالعلميةالبعثاتفيواحدكرقمالأمريكيةالبعثةصنفت

البعثةبأنداالامريكيةالبحريةمنبوا،دميرالشهدذلكمنشهراًوعثمرين

للقارةطبيمسحعمليةأكبرأنهترنياكاليفرجامعةمنالموفدةالأفريقية

1(.جداًناجحةالمهمةكانتوقدالأفريقية

تمتااللتينالعربيالجنوبوبعثةبسيناءاالطورجبا!بعثةدورجاءذلكبعدثم

منإِدارتهامجلسيتألفالتي،ا(الإِنسانلدراسةالأمريكيةالمؤسسة"باصم

الاستقطابمجهودبدأناأيضاولكنا.الأفريقيةالبعئةدعمواالذينالرجال

أوله.منالتمويلعنوالبحث

كيلرتيكيإلىأميريكانبانمديربرير"سام"منتوصيةخطابحملنا

واقنباور)سياراتعشرمنهأطلبأننيتيفيوكانكرايسلر،شركةرلًيس

التيوالمناطقعملناطبيعةلهوشرحتالرجلذلكقابلتعندماولكن،(دودج
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الميكانيكي،والتجريبالأبحاثلإِجراءطيبةفرصةتلكبانأحسصنرتادها

.دودجوسيارةشاحنةعشرةخمسمنيتكونأسطولاًومنحنا

رئيسدتمارزلوالترللاسلحةكولتشركةرئيسكونربنصديقيوقدمني

زودناوقدالمشاريعلهذهحماسناحماسهفاقالذيالصناعيةقرايشمركة

ومنهم،وأصدقائهمعارفهمنغزيرأدعماًلناوجمعالكترونيةواجهزةبمسجلات

مننحتاجهمابكلموَلناالذىراندرمنقتونشركةرئيسنائبسيرزالمستر

التجريبيللاستخدامالهداياتلكتكنولم.الميدانيللعملمكتبيةأجهزة

بحوثنافيمساعدتنابغرضالأحيانغالبفيكانتإِنما،البحثواغراض

جانبية.فوائدمنالشركاتلتلكتجلبهعضاالنطربغضوالآثاريةالتاريخية

متطورة،خاصةسينمائيةتصويراكةأهداناالذىكوداكشركةرئي!زرناولقد

التصوير.الاتمنبكميةقرافلك!رشمركةمديرلناتقدمكما

كماالياء،إِلىالألفمنوساندتناسيناءبعثةفيمعناالكونغرسمكتبةوقفت

وزيوتصغيرةسسناوطائرةالمالمنبمبلغأويلسيرفسسيتيزشركةدعمتنا

البحرية.منواستقبالإِرسالجهازعلىوحصلنا.موتورات

بعد،الأخرىالمثحكلاتنواجهأخذناالعربيالجنربلمنطقةتوجهناأنوبعد

والبيئةالحارالجوالمشكلاتهذهوأهم،وخلافهوا،جهزةالتمويلمنفرغناأن

فقط.والربيعالشتاءموسمخلالنعملأنلابدكان.وجدناهاالتيالفاسية

التيسبيرقبيترفيالصناعيةهاينزشركةمنالأساسيالماليالدعموكان

.كثيرةأمريكيةخيريةمنظماتفيهأسهمتخاصاًصندوقاًلناانشات

والشركاتالحكوميةالمؤسساتمنلهحصرلاعرناًوجدنافإِنناوهكذا

.وا،فرادوالجامعاتالطوعيةوالمنظمات
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الأولالفصل

الخلف!إلىارجعةالخلفإلىارجع

هذه؟الخليقةبدءمنذومكفهرةمقفرةالجوّمنالعربيةالجزيرةليبدتلقد

وأفريقيا،7سيا،الأرضمنشاسعتينكتلتينتتوسطالتىالضخمةالرمليةالبقعة

وهنا؟وعاريةومتجهّمةبدائيةزالتفمالتؤها،البحرعنانفصلتقدكأنهاتبدو

.الغاباتأوالبحيراتتزخرفهاولا،يسترهاإِزاربلاالأرضتبرر

علىدليلاَتقفوهناكهنامعزولةبقحباستثناءهنا،عينيكالخضرةتصافحلا

ظلتفبينما،الفيافيهذهبسكانيلطفانأرادوعلاجلالكونخالقأن

جرداءبلقعأالعربيةالجزيرةظلت،والأشجارالأنهارنعيمفيترفلالأخرىالقارات

المجدبةالأوديةوسطالماءوعيونالخصبمنومتباعدةمتناثرةجيوبمنإلا

الرملية.والهضاب

استبطنتهلماذلكخلفأتطلعكنتالعربيةالجزيرةلجنوبالعابسالرجهرغم

شهرفيالأولىالمسحزيارةأثناءفيبالطائرةفوقهاحلَقتعندماالرمالتلك

99عامأغسط! Iذلكأنخلالهامنأعرفكنت،أسبوعيناستغرقتوالتيام

الكثبانبمخيلتيأخترقكنت؟ماوراءهوراءهبُخفيالهزيلالكالحالحارجيالغطاء

يمتدطويلاطريقاخلفهاأبصروأكاد،الصلبةوالصخورالصاديةوالأوديةالمتحركة

ميلألفلمسافةويتعرجشمالأينعطفثم،الغربإلىالشرقمنميللسبعمائة

الحضارةبهمبدأتالذينأسلافناوديارالمتوسطالأبيضالبحرضراطئحتى

والمربالبخورالمحملةالجمالقوافل،رىسنةالافثلاثةبمخيلتيعدت.الفربية

كانت؟والزمردالسلاحفومحاروالحريروالتوابلالفيلوسنوالجواهروالذهب
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طريقااسمه،لهبديللاواحدطريقفوقهنامنالصحراءغمارتشقالقوافل

مثاتعنعبارةهوالذيالخاليالربعفينفسهاستجدشمالااتجهتفلو"البخور

معلوجهوجهانفسهاستجدجنربااتجهتولوتمامأ،اليبابالقفرمنالأميال

.الكالحةْالجبالفرققصيرةمسافةبعد،الهنديوالمحيطالعرببحرالبحر،

الجمالتمدخضراءوبقعاًماءعيونبهلأنالطريقلهذاالقوافلاهتدتلقد

يعطشعندماوالبخورالذهبمن؟همثروةوتلك،والطعامبالماءوراكبيها

الضرائبتجبيكانتشهيرةمدنالبقعهذهحولوازدهرت،يجوعأوالإِنسان

صغبرةطرقوهنالكومثربمأكلمنلهاتوفرهمالقاءالقرافلتلكمنوالرسوم

بحرعلىالمطلالجنوبيبالجزءالموانئبعضمنالرئيسالطريقهذاتلتقيفرعية

الموسميهْالرياحتدفعهاالعاتيةالسصراعبةالفُلكترسوالموانئتلكوفي،العرب

ظلتوقد!الهنديةبالبضائعمحملة،الشرقجهةمنالهندىالمحيطعبرالقادمة

تلككانت.السننلآلافالمحرببهاا!ردمعلوماتواتجاهاتهاالرياحتلكأسرار

علىتقع(البَرَكةجزيرةأو)وسقطرى،اليمنإِلىومنهاسقطرىإِلىتأتيالسفن

وا،جزاءوالمهرةموتلحضرالسماليةالأجزاءمنالممتدةالصحراويةالمنطقةوهوالحاليالربع!!

جهةمنالدوايرووادىالدهناءصحراءحنوبوحتىالجنوبجهةمنلعُمانالغربيةالثممالية

ظلوبالتاليالفربيةاجزائهفيخصوصاالمياهانعدامأوبقلةالخاليالربعويتصف.الثممال

والأجزاهالعربيةالجزيرةوصطبينطبيعياحاجزايمثلجعلهممااجتيازهايصعبمنطقةيُثمَكْل

تقعفالأخيرةالَبْعَتينورملةالخاليالربعبينالخلطعدمويجبمنهاالرقيةوالجنوبيةالجنربية

الحاشيةانظر)موتحفروادىمنالغربيةالأجزاءحتىوتمتدوبيحانمَارِببينالئرقإِلى

المراجع().(97صفحة
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وفي.العربيةْوالجزيرةبافريقياالهنديربطتجارىمركزوهي،عدنمنمقربة

البضائعإِليهاتتناهىموانئهنالككانتالعربيةالجزيرةمنالجنوبيالغربيالركن

دربالىطريقهاالشحناتتلكتأخذثمومن،الأفريقيالقرنمنالقادمة

وظفارحضرموتبهااشتهرتالتيالرلًيسةالبضاعةالتيلتنضمالرئي!القوافل

.البخوريوه

الأسىعالمفيللبخوروالمهمالحيوكطالدورتفهماليومعلينايصعبقد

تحتاجوكانتآنئذسائدةكانتالتيالخبيئةالروائحنعرفلا)نناحيث،القديم

الشرقيةالعطوروكانت.محلهاويحلليطردهاالمعطرالدخانمنكثيفةلسحب

وكانت،والعلاجوالتعقيمالتحنيطفيتصتخدموالتوابلواللبانبالزبيبالخلوطة

ويبلغمربعكم0003حواليمساحتهاتبلغالعربيةالجزرأكبرمنواحدةضطريجزيرة"

الميناء(قنا)منالرقيالجنوبإِلىكم55.نحربعدعلىتقع.كم031نحولهاطرلاقصى

نأالاموتحضرماحلعنصقطرىبعدورغم(البخورأرض)مو!لحضرلمملكةالرئيس

الحضارمةتسجيلعلىثاهدذلكوفيالقدممنذعليهاتيطركانتمرتحضرمملكة

كتابمؤلفالسيطرةتلكالىأشاروقد.مبكروقتمنذالملاحةتاريخفيلبصماتهم

كانتالسيطرةتلكأنويبدوالمتاخرةالمندنقرشبذلكشهدتكماPeriplus(الطواف)

فالجزيرةواقتصاديةوجغرافيةإصتراليجيةضروراتفرصهاموتحضرمملكةلدىثابتةصياسة

الأخوينودموالصروالصمغكاللبانطبيعيةثرواتوتمتلكآنذاكالدوليةالملاحةطرقتنوصط

تستخرجالتيالذبلومادةالعنبرالىبالاضافةكعقاقيرتستهخدمالتيالأخرىالنادرةوالنباتات

اليونانالكتابعليهاويطلق(صكرد)باسمسقطرىجزيرةالمندنقوشتذكراللاحفمن

فهيمكورديا"اأمجزيرةتعنياليونانيةفيديو"وكلمة(صكوردياديو)اصموالرومان

)سمبأنللقولفلاصحةوبالتاليالنقوشفيوردكماللجزيرةالأصليللاسماليونانيةالصيغة

المراجع(.)(سوخارتاديقيب)هيللجزيرةسنسكريتيةتميةمنمثتقصفطرى
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تعبْقظلتكما،المناسباتمنذلكوغيروالأعراسالمماتمفيتنصاعدالعودابخرة

.يومكلالبيوت

فقدالبخور،عودمنهالًلةكمياتتتطلبتحديداًالدينيةالمناسباتكانت

الجزيرةمنالجنوبيالجزءوهو،يصدرهاالذيالبلدوكانمقدسةالمادةهذهكانت

رمسيسبنىمثلأالميلادقبلعشرالثانيالقرنففي.مقدسأبلدأأيضا،العربية

الالهعبادةفييستخدمالذيالبخورعودلحفظخاصأمخزنأمصرملكالثالث

لتخزينالأرضتحتخاصةغرفةعلىيحتويالقدسمعبدوكان.رعآمون

طناًثلاثينعنعبارةسنويةضريبةالعربمنيتلقىفارسملكداراوكان.العود

أبخرةتحتالدوامعلىطاهرأ"بل)الألهمحرابكانبابلوفي.البخورعودمن

بالنسبةالحالوكذا.عامكلرطلالفستينتبلغالعودمنكمياتتطلقهازكية

تتطلبينيةالدطقوسهمكانتالذينوالرومان،واليونانيين،والبوذيين،للهندوس

منطقةوفيالعربيةالجزيرةجنوبمعينةبقعةفيالايتوافرلا،معينعوددخان

الأفريقي.القرن

خياليةلدرجةالعربيةالجزيرةجنوبازدهر،ذلكمنأطولوربما،عامالفلمدة

بواقعوتلك،،+السعيدةالعربية5اسمالكلاسيكيونالكتابعليهأطلقحعى

أرضأ،المنصرمةالأخيرةالقرونعبرالمناطقهذهظلتفقد،كبرىمفارقةاليوم

ووصطهاالعربيةالجزيرةجنوبعلىوالرومانالبرنانالكنابأطلقها"تمعيةالسعيدةالعربية+

راسوحنىالغربفيالعقبةخليجمنالممتدالخطجنربيالراقحةالمنطقةوتسصملوثمالها

جزيرةضبهعلى"الحجريةأوالصخرية"العربيةتصميةأطلقوابينما،الثرقفيالعربيالخليج

+العربيةتسميةوكذا،الميتالبحروجنوبيالحجازشصالفيمناطقمنوماجاورهاميناء

حتىضرناتمتدوالنيالامبباديةالمعروفةالصحراءالتفريبوجهعلىكذلكوارادوا"الصحراوية

المراجع(.)العراقبلاد

34http://www.al-maktabeh.com



.الدوامعلىالمدقعالفقريعانونأقوامعليهايعيعثن،شاحبةجرداء

،الجزيرةجنوبفيالتجارةازدهرتفقد،البخورعودلأنتاجوبالأضافة

هاتنبين،البحريةالتجارةالعربواحتكر،والغربالشرقبينوسيطأباعتبارها

يضجالهنديالمحيطوكان،بهماالمباشرلاتصالهمالسابقةالقرونطوالالحضارتين

وظلت.المتوسطالأبيضللبحرتنتقلأنقبل،طويلةلفترةالعربيةالتجارةبحركة

بحرعلىالمطلةالعربيةالموانئفيشحناتهاتفرغوسيلان،الهندمنالقادمةالسفن

للنفوذخاضعةكانتالتيالشرقيةا،فريقيةوالشطأن،الجزرفياو،العرب

الناحيةومنالأحمر،البحرداخلإِلىالمندببابتتخطىأبدأكانتاوم،العربي

البحرتجوبكانتالشمالمنيأتيمماوغيرها،المصريةالسفنفإِنا،خرى

وهكذا.العرببحرداخلإِلىالمندببابتتخطىلاولكنهاتشاءكماالأحمر

،والغربالثرقبينال!ثقةبقاءمعبموقعهيحتفظاناستطاعالعربيالوسيطفإِن

والمستهلك.المنتجبين

،الجزيرةجنوبمنالبخورلعودبالاضافةآسيابخيراتالقوافلحُضلتوهكذا

،والشعوبالقبائلبيننزاعمحطالقوافلتسلكهالذ!الطويلالطريقوأصبح

العصربدايةبُعَيدحتىالميلادقبلالثانيةالألففمنذ؟عليهيسيطرأنيريدالكل

وغزت،وتحالفت،أخرياتقامتثمماتتثمالممالكمنالعديدقامتالمسيحي

وهيوحِمْيَر،وحضرموتوقتبانومعينسبأمثل،وتلاشتانحصرتثمجيرانها

وربما.وظفاروشبوةوتمنعوقرناومأربعواصمهامثلغريبةأسماءلناتبدودْد

الفدبمالعهدفيذكرهاوردالنى(شيبا)الآخربالاسمنعرفها-اسبأعنسنا

حالباالواقعظفارإقليموبينبينهاوليفرقحميرمملكةوعاصمةحمبرظفارهىهناظفار+

أنظركم021بنحوصنعاءمنالجنربالىتقعالحميريةظفارمدينةوكانتعُمانبلطنة

.(المراجع3)82صفحة...الحاضبة
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محملةوكانتالسلامعليهسليمانسيدنازارتسبأملكةبأنيقولالذي

عابرةشذراتكذلل!القديمالعهدفيوجاءت.البخورعودمثلالمده!ثةبالهدايا

تؤكدحالكلعلىولكنهاتمامأ،الغليلتشفيلاالعربيهْالجزيرةجنربعن

ومْحجرتذلكبعدوتضاءلتالحروببهافتكتالغابرةالأزمانفيهنا،أمموجود

ترناًالمنصرمة.العشرينطوالالمعاصرالبشريالتاريخمجرىعنوتخلفت

ولكن،معالمهوطمسالسحيقالماضيلدفنكافيةالزمانمنقرنأعشرينإِن

نأبيد؟والنسيانالتعريةعواملقاومتالتيالمعالمبعضبقيتالحظلححن

تختلطشعبيةفولكولوريةوقصصأساطيرعنعبارةهيالمعالمتلكمنالكثير

أبياتبينالتاريخيةالحقائقلبعضنهتديقدأننارغم،بالخيالا-لقيقةفيها

ويحددطروادةمدينةعلىيعثرأناستطاعالذى"شليمان)فعلكماالثمعر

للشاعر"الإِلياذة"قصيدةفيوجدهاالتيالإشاراتخلالمنبالضبطمكانها

فيالعربيالجنوبعنوضوحأأكثرإِشاراتوهنالكأهوميروس"الاغريقي

وأراتوثينس،واسترابو،،وبلايني،هيرودوتالمؤرخكتبهاالتييمةالقدالنصوص

الأقاصيصعلىمبنيةعامةخطرطأنهارغم،القدامىالكتابمنوغيرهم

البحرحولالطواف)بعنوانالشواطىًالعربيةعنسفرهنالك.السمعية

المناطقيخصّفيمابهيُعتد،الميلاد!طالأولالقرنفيإِغريقيبحاركتبه(الإريترى
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.قليلاً"إِلاالداخلعنيحكيولاالساحلية

الصحارىاقتحامعلىوالعلماءالباحثينيشجعلمالذكطهوالمصادرشحإن

التيالمتناحرةولقبالًلهالحالهافتركوها،العريقالماضيذلكعلىللاطلاعوالرمال

فيولكن.والمسيحيينالأوروبيينخاصة،للغريببغضهاغيرشيءبينهايوجدلا

الذىمأربسدعنوكتبواالمناطقهذهفيالمستكشفينبعضتوغلالماضيالفرن

هذهوجاءت.وجدوهاالتيالمعابدبقاياعنوكتبواالدنياعجائبمنواحداًكان

جاءومايمةالقدالرواياتأنلتؤكد،الموجودةيدةالعدبالنقويقشفوعة،الكتابات

حقيقة.منتخلولاالكلاسبكيونالمؤرخونبه

وكنت،مرةلأولالجرداءالبقعهذهفرقأُحلقوأناذلكبكلملمأكنت

وتجارةوارفةلحضاراتمرتعاالجافةالبائسةالأراضيهذهكانتكيف:أتساءل

الإِنسانيصدّقأنبمكانالصعوبهْمن؟االقديمةالدنياكلوإلىمنتناهترائجة

3)الأرثركلطالبحرحرلالطرافكتاب. Erythraei3!7أPeriplus)ويعتقدالمؤلفمجهول

الثانيالنصففيعاشأنهالاحثينمنفريقفرجحعصرهفياختلفولْديونانيأبحاراكانبانه

وكلمةالميلادكطالثالثالقرنفيعا!شأنهإِلىآخرفريقوذبالميلادىا،ولالقرنمن

,(Periplus)وكلمة"دورةأو*طواف"تعنيMarisa)أما+بحر"تعنيErythraei

هذهكانتبلفقطا،حمربالبحراليوممايعرفالارثرممطبالبحرلايقصدأنهغير+احمر!فنعني

والاحلالعربيوالخليجعُمانوصاحلالعربوبحرالهندىالمحيطشمالأيضاتثملالتمية

التياليونانيةالمراجعأهممن(الطراف)كتابويعدالهندىالمحيطعلىالمطلالسمرقيا،فريقي

ترجموقد.التجارىولنشاطهاالمذكورةالمناطقعلىالمطلةالبحريةللموانئوصفاقدمت

:عنوانتحت2191عامالأنجليزيةالىاليونانيةعنالكتاب

ehT,1291Periplus of the Erythraean Sea, Wilfred .H Schoff, Longmans

المراجع()
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فيعاليةوقيمةأهميةذاتكانتعامالفيمنذخربةظلتالتيالأرضهذهأن

.يامالأمنيوم

عواملهنالك؟العربيالجنوبفيالعريقةالحضاراتعنالشمسغربتلماذا

نأمذالبخورلعودبالنسبةالطلبانخفاضمنها،ذلكالىأدتمتثابكةكثيرة

هنالكأنيبدوولكن.الوثنيةالأديانمكانكالمسيحيةالسماويةالدياناتحلت

الهنديالمحيطزار(هيبالاس)يدعىإِغريقيبخارفيتمثلرئيسأحاسمأعاملأ

وسطه،منتنطلقالتيالموسميةالرياحأنواكتشفالميلاد،قبلالأوللقرنافي

نحووغرباً،الصيففصلفيالهندنحوشرقاَتتجه،رثيسأملاحياًدورأوتلعب

الجزيرةجنوبمتخطيةالرومانيةالسفنذلكإِثرعلىوجاءتالشتاء؟فيأفىيقيا

القوافلمنأقلبتكلفةمباشرةالثمرقوإلىمنالبضائعتحمللهومهمشة،العربية

.والرسومالضرائبلهاوتدفع،تتغسصاهاكانتالتيومدنهاالصحراوية

مراكزوانتقلتالتجاريةالعربيالجنوباهميةتضاءلتالحينذلكومنذ

سادتالخاليالربعمنالثممالوإلى.الغربيوالسمالالشمالنحوالحضارة

علىيذكرتأثيردونوهبوطأصعودأالتاريخحركةوضجت،اخرىحضارات

استلملقد؟ربوعهفيالحياةوجفت،نفسهعلىانكمشالذىالجزيرةجنوب

،الرمالمنغزيرركامتحتيمةالقدالحضاراتآثاروغاصتهناعميقةلغفوةالزمن

الأرضليبدتفقدوهكذا،.كتابدفتيبينيابسةزهرةمثلهناكوبقيت

عنهاأنفضأنأردتالتيالماضيبآثارباطنهافيغنيةولكنها،وطاردةمقفرة

.الغابرةالعريقةالأمجادتلكأبلغحتى،السنينركاموأجلوالغبار،
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الثانيالفصل

قعموعنلبحثا

الصغير،بالممرعدنمنالقادمةالبريطانيالملكيالجويالسلاحطائرةهبطت

معدنيعادتفشيئأوشيئاً،الغثيانحالةعنيوتقشعتبيحانبوادىالممهدغير

هذهالا،مايرامعلىكلهاالأرضعبرالرحلةسارتلقد.الطبيعيلموضعها

حاضرة(تمنع)مدينةآثارعننبحثانأردناحيثالىعدنمنالقصيرةالمسافة

ناصربنصالحللشريفلِديومددتهنداميأصلحت.القديمالعربيالجنوب

.استقبالخيراستقبلناالذىوالمحترم،الوسيمالعربيذلك

عنتفصلناالتيالسبعةا،ميالعبرولأمتعتنالناوحصانبجملالشريفزودنا

اقتربتوعندما،مظهرهمنشرسأحيواناًالجملليبداوقد.قصدناهاالتيالجهة

مدير)نجشارلسإلىفالتفت،جوفهمنتنطلقالرعدكإِرزامأصواتاسمعتمنه

.دونففعلالجمليمتطيأنمنهوطلبت،يرافقنيكانالذيعدنبمستعمرةالآثار

صماءحجارةببضعمنجدكأنهسرجعليهكانالذىالحصانليوتركتردد

الطريقفوقبحنكيتصطدمركبيفكادت،للارجلقصيرةأحزمةمنهتتدلى

.الجرداءالكالحةالصخوربينسلكناهالذيالوعر

كانتالتيكحلانهجراسمهاوالرملالترابمنضخمةلكومةوصلناوأخيرأ

نحوومساحتها،قدمالفوعرضهاميلنصفطولهاعظيمةمدينةيومذات

القصرشطروجهيويممت،الوقتلبعضجانبأالموقعذلكتركت.هكتاراَستين

ترحيبخيرفيهووجدنا،التاريخيةالمدينةأطراففييقعالذي،اللبنمنالمبني

أنيقاًالرجلهذاكان.بيحانحاكمشقيق،عوضالثريفصاحبهمنوحفاوة
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ترسمهاالتيالصورةيماثلكبيرٍحدإلىوكان،الوقتنفسفيالملامحوقاسي

هذاعوضكان.الوقتنف!فيوالشريرالشجاعالعربيالفارسعنهوليوود

اسم:نفسهعلىأطلقوقد،والقتالوالصيدالتجرالغبرومانسيةشخصية

لاوالتيالمكانهذامنالشمالإِلىالممتدةالبقعةتلك،(الخاليالربعملك)

.النجاةلهمكتبت،ذلثفعلواممنوقليلوناختراقهاعلىأحديجرؤ

جلسناإِنوما:الأصيلةالبدويةبالطريقةفاخرةوجبةعوضالشريفلناقذم

،الذبابمنباسرابمصحوبضخمبقدحجاؤواحتىالأرضعلىالقرفصاء

المضروبالبيضيشبهغريببخليطمملوءاًفوجدتهالإِناءداخلإِلىالنظراسترقت

الجهاتكلمنتمتدالأيدىأخذت.اصفرسائليغطيهاوسطهفيفجوةوله

طريقهاالأيديتأخذثمالأصفر،السائلفيتغمسهاثمالمادةتلكمنوتغرف

.القدحفوقالمحلقةالكثيفةالسحابةمنتناثرالذممطالذبابأسرابتتبعهاللافواه

تناولها،فيالطرقمنالعديداتبعتولقدقبلمنغريبةأطعمةعليُّمرتلقد

علىالححتمهما،لقيماتبضعبعدالاستزادةعنتمامأعجزتالمرةهذهولكني

معقولاًكانالذىالثانيالفوججاءئم.والدبلوماسيةالثهامةبدواعينفسي

الضأنياللحممنصحنذلكبعدوجاء.المذاقجيدحساء)نهالشميء،بعض

لمبصورةالطبقفوقوضعولكنه،أتعاطاهأنأستطيعأننيحسبتالمشوى

هوائية؟مروحةكأنهامنثورةالخروفأمعاءحولهكومفهو:حياتيفيمثلهاأشهد

إنجشارل!(خبرعندها.جدوىدوناللحمذلكمنأستزيدأنجهدىوحاولت

إِلىمراتعدةرأسهعوضال!ثريففهز،أمريكيأننيالسلسةبعربيتهمضيفنا

؟.الطعامتذوقفيصعوبةوجدتلماذاللتوفهمكأنه،أسفلثمأعلى

بقاياتحتهتكمنالذى(كحلانهجر)المسمىالتلنحوالعصرفيتوجهنا
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أهممنبأنهاثجشارلىيرىموقعوهو،القديمةقتبانمملكةعاصمة(تمنع)مدينة

مدينةوكذلكسبأ،مملكةعاصمةمأربباسثناء،العربيبالجنوبالأثريةالمواقع

،عوضالث!ريفمعالأموربعضناقشتذلكأثناءوفي.المحرمةْباليمن!رواح

ذلك.وغير،قصرهمثلللسكنمكانوإيجار،محليينعمالوجودإِمكانيةمثل

يتعلقجيدأكشفاًسأحققبأننيمتفائلأكنتالمساءفيعدنإِلىعدتوعندما

الحياةبنوعيةيتعلق،للمسيحيةالسابقةالعصورفيالعربيالجنوببحضارات

والعلاقاتالتجارةوطرقالحكومةونوعوالعاداتواللغةديانوالأوالثقافةحينذاك

القديم.العالمذلكشعوببباقي

نأقررتلذلك،بهنبدأبأنأجدىالمواقعأى:الأمرأقتبمازلتأننيبيد

المستربالاِنابةعدنحاكممعالأمرطرحت.الاخرىالمواقععلىالطوافأواصل

كلفيبنشاطناللترحيباستعدادأوأبدىللغايةمتعاونأكانالذيتومامرآرإي

أبرمتالتيوالإِماراتالقبائلوهيالعربيالجنوببمنطقةالبريطانيةالمحميات

عاصمةشبوةمدينةموقعذلكمناستثنىولكنهبريطانيا،معتصالحيةاتفاقيات

اليمنبيننزاعاتوتكتنفهاآمنةغيرمنطقةتلكإِنحيثالقديمةحضرموت

وبريطانيا.وجيرانها

تكادإِذ؟العربيةالجزيرةلِجنوبالاستكشاففيعارمةرغبةبياسَبدتلقد

مثلالطاردةالعواملعنهاصدتهمالذينوالعلماءللباحثينبالنسبةعذراءتكون

أكلهاتؤتيثريةالأالحفرياتإِن.المنفلتوالعنفوالعطشوالمحلالشاحبةالرمال

صنعاءمىالثرقإلىكم012مسافةعلىتقعالقديمةالبئيةالمدنأهممنواحدةصرواح8

المعروفالكبيرصرواحنققيوجدالمعبدفناءوفيالمقهالبئيالألهمعبدآثارهااهمومن

المراجع(.).مقال!ابعالقرنالىتاريخهيرجعالذى(.ال!ا!كار!)النصربنقق

41

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيلهايرمزونوالتي،الخرائطوراسموالجغرافيونيصلهالمالتيالمناطقفي

العوافب.المضمونةوغيرعليهاالمتنازعا،ماكنتلكمثل؟استفهامبعلامةالخرائط

حسمتالمنصرمينالعقدينخلالالمعاهداتمنالعديدبريطانياأبرمتوقد

غيرأمنة.كثيرةجيوببقيتذلكورغم،الحدوديةالنزاعاتمنالعديدبموجبها

تنقيب،وأولالداخلية،الوعرةالمناطقهذهاقتحاممنالرحّالةبعضتمكنوقد

فيللقمرمعبداًاكتشفتحيثتومسونجيرترودبهقامتالذىهوحقيقي

على.الميلاد+قبلوالثالثالخامسالقرنبينلماتاريخهيعودبحضرموتحريضة

العربيةالجزيرةجنوبوأدخلالمجالهذااقتحمأنعلىأمريحزمت،حالكل

بها.بأسلاأصبحتالأمنيةالظروفأنوأتوقع،كاملةاستكشافيةببعثة

لأفريقيااستكشافيةرحلةقدتعندماانتباهيالعربيةالجزيرةشدتلقد

فيمعياشتركوقدكاليفورنيا،جامعةبرعاية،شهراًوعشرينستةاستغرقت

وعشرينخمساًأثنائهافيواستخدمنا،وفنيأعالمأخمسينمنأكثرالرحلةتلك

فيوبحثنابأكملهاالقارةوغطينا،بمحركوقاربواحدةلطائرةبالاضافةشاحنة

وغيرالأجناسوعلموالجيولرجياوالآثارالحفرياتوعلمالحارةالمناطقطبشؤون

فيمانفونراثينزوكارلمنكلبهقامماسبقهبلحقيقيأثرىتنمْيبأولهرهذاليى"

هذاكصفوقد.صنعاءغربشمالكم21نحوبعدعلى(الحقة)يمىبموقعأم289عام

الأثريةالبعثةأما..مقالأولالقرنإلىتاريخهيعود(بعدانذات)للالهةمعبدعنالتنقيب

9عامفيالننقيبأعمالبداتفقدتومونكانرنبقيادة rvعنالكثفمنوتمكنتام

.م.قالخاصأوالرابعالقرنإِلىبنائهتاريخأرجعتموتحضرألهةأكبر(مين)للالهمعبد

:4491عامصدركتابفيالتنقيباتتللثنتائجنثمرتولْد

Gertrude Caton Thompson, the Tombs and Moon Temple of Hureidha

Hadhramaut) (Reports of the Research Committee of the society ofAnti)
quariesof,4491(المراجع) London, No,)13 Oxford
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العربية؟الجزيرةجنوبنحونظرىلتجذبعديدةعواملتضافرتوقد.ذلك

كانتمثلأوالصومال،العربيةبالمنظقةقويةوشائجتربطهامثلاَأفريقيافسرلْى

البحرمناطقإِلىالقوافلعبرومنهاالعربيةللمواننتصدرهاالتيللعطورمصدراً

مليئةوجزرهالأفريقياالث!رقيةالسواحلمدنفانوكذلك.المتوسطالأبيض

هوفاخرلغداءدعانيالذىزنجبارفسلطان؟حضرموتمنأصلأالقادمينبالعرب

الكبيرالطائفيالزعيمأفربقيافيالتقيتوقد،وعمانمسقطسلطانعمابن

الثروةذوالرجلهذاأقام.خانأغاباسمالمعروفشاهمحمدالسيرالسلطان

فيالمناطقأغنىمنوهيتنجانيقافيصرنجيتيبسهولمعصكراًضخمأالحرافية

،قدموخمسمائة*فأربعةطولهللطائراتمهبطبه،البريةبالحبواناتالعالم

والمياهالكهربائىوالتياربالحماماتمجهزةخيمةعشرةواثنتاطائرتانولديه

كانتوإذا؟طباخينوأربعةبنادقرماةوخمسةخادمأوصتونوالساخنةالباردة

رحلاتيفإِن،صيدرحلةلمجردهيالهائلةوالاستعداداتالضخمةالأعدادهذه

التيللانتقاداتأكنرثذلكبعدعدتوما،بذلكأحقالعلميةالاستكشافية

بعثتي.حجمعنأحيانأتردكانت

كثيراَاهتمفقدالأملعصبةالعموميةللجمعيةرئبساَكانخانالأغاأنوبما

الجنسياتكلمنالعلماءإِشراكضرورةالىوأشارلبعثتيالأمميةبالطبيعة

الوثاثقف3وتصويرسيناءلجبلبعثةفيالذهابعلياقترحكما،وا،ديان

كانفقدذلكمنوأهم،المنطقةتلكفيكاترينسانتديرفيالموجودةالهامة

اواخرمنباعتبارهاالعربيةالجزيرةجنوبفيالعملعلياقترحالذىهوالأغا

ثرية.الأالحفرياتتنتظرالتيالعالمفيالمناطق

زيارةعلىشجعنيالذىبالانابةالسعوديالخارجيةبوزيركذلكالتقيتوقد
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.الم!!ازمرصأإلىانحممسِ!!"اس!5راطا"ساحهةيحمل!تا

المر!أ.إلىالقار!منق9حد!يلةمتح!اكةتسحصدحدوشاحة
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منبالعديدتجمعنيأنالأقدارشاءتفقدوهكذا.لاَثارهاوالاستكشافبلاده

المهم؟الجزيرةجنوبالىالذهابعلىتحفزنيتجارببجملةأمرَّوأنالأشخاص

الركنذلكفيبالذاشيئاَينجزانيستطيعومجهزمؤهلفريق)عدادالأمرفي

تخطيطعملياتوبعد؟ومتمهلأدقيقأتننليماَيسندعيكانوذلك،العالممن

لدراسةالأمريكيةالمؤسسة)تأسي!منتمكنتالجهاتبعضوبمساعدةصبور

ورئيح!،المعروفالآثارعالم.البرايت.فوليامالبروفيسورلهاواخترنا،(الانسان

هذهقاتللرئي!.أولانائباَهويكنز،جونبجامعةالشرقيةالدراساتكرسي

،اليومالىالخليقةبدءمنذوتطورهالبث!رىالعنصربداياتبدراسةالمنظمة

مجلسكانإِذ،والفطاحلالمرموقينالعلماءمنالعديدوتأييدعطفواكتسبت

،(ام1529-949)نمتزشسترالأدميرالمئلبراقةبنجوممرصعأإدارتها

بيارددتمارز،والتر،ماكينركط..)ىتيالعميد،توماسلويل،بريور..إِفصمويل

نيفر.وشارلس،موفتكيجيمس،كولجيت

الجزبزجنوبفينبدأأينمنالسؤالولكن،طيبةبدايةبدأنااححمنا

أمامناوتفتحت،بعدالباحثينيدتمسسهاولم،بالآثارغنيةالمنطقةإِن؟االعربية

،افيلبي.بيبجونالبرابتوالبروفيسورأنا،اتصالعلىكنا.الفرمرمنالعديد

!نجرانبمنطقةنبدأأنإليناأشاروقد،العربيةللجزيرةمعاصرمستكشفأكبر

اَهذهاستبعدناولكننا؟القديمةْمعينمملكةمهدوهيالسعوديةبالعربية

؟.اصرواحكنقشالقديمةال!بديةالنقرشفيعرفتلانمامعينلمملكةمهداليستنحران"

(bاقأا،!ه.)الئاْالقرنيننفوشأما(امير)وأمرممهامر()مهامرمفبيلتيموطنبانها

أم!الاثيوبي-السبئيالصراعفيرورمنلهاكانومابْحرانتبيلةلنافتذكرالميلاديينوالرابع

وإليمَارِبشمالتقعمنطقةوهياليمنبلادمنالجوفوادىفموطنهاالشهيرةمعينمملكة

وناتلكوصيطالتجاريبنحاطهامعيناشتهرتوتدنهمبلادمنالصصرقيالصمال
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وبأسباببالتجاريةفيهاالسياسيةالعواملتداخلتأسبابلعدةخياراتنامن

اخرى.

بأنعرفناأنبعدخاصة،نجرانمشروعقيامعدمعلىكثيرأنندملمولكننا

غرسبمحاولةواتهمنانوايانافييثمككأخذواشنطنفيالسعودىالصفير

يتعرضالذىالتلبيسمنضربالواقعفيهذا.السعوديةالمملكةفيالصهيونية

لقيامنخططبأنناأو،والعمالةبالتجسسنتهمماكثيرأفنحنمثلنا،باحثونله

باطنمنالثرواتننهبانناأو،للثورةكمحرضيننعملبأنناأو،بحريهْدْواعد

.اليورانيومعننبحثأنناأو،كالذهبالأرض

عاصمةمأربوهي،قائمتنامنأخرىمنطقةلث!طبكذلكاضظررناولقد

لأنهاذلك،المنطقةفيثريةالأالمواقعأهممنكانتأنهارغم،يمةالقدسبامملكة

وارتيادها.ترويضهايصعببلادوتلك،اليمنمملكةداخل

الجويةالخطوططائرةفركبت،ممكنةمواقعثلاثةعلىنظرةالقيأنقررت

)سطنبولفيبسيطةوقفاتمع،والقاراتالمحيطاتوقطعت(أمبان)ا،مريكية

كناالتيسيناءلبعثةالأخيرةاللمساتوضعحاولت)ذ،والقاهرةوالاسكندرية

تناولتالقاهرةوفي.الأمريكيالكونغرسمكتبةودعمموافقةلهااستفطبنادْد

أبدتهاالتيالصعوباتمنبالرغمالذىفيلبيجونمعغداءوجبة

(ددان)الحجازشمالفيالعلامنطقةمنكلفيتجاريةمحطاتلهافكانتالقوافللنجارة

انهاعلىثارهاو3معابدهافخامةوتدلواليونانمصرمنكلفيتجاربرنممثلونوكذاغزةوفي

براق!ق(حاليا)يثلمدنهاومن(معينحاليا)قرنرعاصشهاوكانتكبير)زدهارفترةئهدت

الطريقاكتاف)ثرالميحيالعصربدايةمعمعبنمملكةاختفتوقد(الصوداءحاليا)ولن

حيثالمتوسطالأبيضالبحروحوضالهندممطالمحيطصواحلبينبصلالذيالمباشرالبحركي

المراجع(.)إليهامعينمدنصعظمضممنصبأنمكنت
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وادىحفرياتمشروعيةبجدأدريرأنفيالأىووافقني،شجعنيالححعودية

.قبانلمملكةالقديمةالعاصمةمرقعبيحان

لخطوطتابعةالمثمعمنسقفهاقديمةصغيرةطائرةاستأجرتالقاهرةوفي

نزلناحيثجنوباوطرنا،بالقاهرةشلشركةمنكولفنبيترطيارها،العربيهَرابيد

جبلبمثابةهيالتيعدنثمالأحمربالبحركمرانوجزيرةوبورسودانالأقصرفي

صاخبةعدنينةمدلناوبدت.الأحمروالبحرالعرببحربينلبريطانياآخرطارق

عليهالدالةالآثارانإِلاعريقتاريخذاتأنهاورغم،التجاريةبالحيويةومفعمة

.والضياعللخرابتعرضت

منسخرالذيبالانابةالعامالحاكممعثتوتحد،عدنفي)نجشارل!قابلت

وادكماالىلتقلنيالملكيالجوىالسلاحطاثرةتصرفيتحتووضعرابيدطائرة

لقد.القديمةتمنعمدينةتحتهتقبعالذىللتلالأولىبزيارتيقمتحيثبيحان

فوقنحلقونحن4791rعاميوملذاتبذهنيورجعتذلكعلىشكرته

نتفحصهبطناولما،بُعدعنيلمعشيئارفاقيلاحظعندماالمصريةالصحاري

مازالواوهموالركابالطاقمجئثوسطهوفيطائرةحطامانهاكتشفناالأمر

المأساويةالرحلةأنإلىيشيرالكابتنمفرياتوجدول،الأمانأحزمةممتشقين

49عامفيكانتتلكالأخيرة rأم.

علىاستقرقدوالأمررتبتقدالأموركانتبيحانباتجاهعدنغادرتعندما

تعترضمازالتالتيالعقباتبعضهناكظلتولكن،الموقعهذافيالعملبدء

ومتعرجأ،طريلأكانبيحانإلىالوقتذلكفيالوحيدالبريالطريق.سبيلنا

غربأثم،حضرموتواديعبرشمالأالمكلأميناءمنالأميالمنمئاتلبضعيمتد

لمالمناطقهذهمعظمأنورغم.فيهاالطريقثار7تختفيوصحراءسهولفوق
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تستدلانتستطيعأنكالتجربةمنتعلمتأننيالابعدخرائطأكلماتدخل

يقودهاالصحراءعبابلخوضمؤهلةبسياراتنفسكأعددتإذاعبرهاطريقك

دروبها.فيمتمرسونسائقون

هيالمكلاّفيالحكوميةالسلطاتكانتمابقدرمشكلةالطريقيكنولم

البريطاني،للنفوذوخاضععدنلمحميةتابعالميناءهذاأنفرغمالكؤود؟العفبة

أطرافمنجاورهاوماالمكلأمدينةعلىتسيطرمستقلةشبهحكومةبهاكانت

أنشأهاالتيوالحكومةفوقها،نمرأنعلينايتعينالتيالساحلحضرموتوادي

فيالحقولسلطانهابها،الخاصةوجماركهاضرائبهاتجبيالمكلأفيالفعيطيون

إِذاإِلامنطقتهبهانعبرأنأردناالتيوأجهزتنااكياتناعلىرسوممنيراهمافرض

تجارية.لأغراضتستخدمولاعلميةمعداتأنهااثبتأناستطعت

منوتفاهمعونكلوجدتحيثالمكلاّإِلىعدنمنالطائرةأقلتنا

يختصفيماالقعيطيينالمسؤولينامامعنادافعراالذينالانجليزالمستثارين

الحكومةطالبتنالقد.ومعداتناكياتناعلىيفرضوهاأنأرادواالتييالجمارك

وأربعينخمسةيعادلماأي)إِسترلينيجنيهومئتيالفاَعشرستةبمبلغالقعيطية

ميلأ.وأربعينبمائتينتقدرالبريةالطرقمنشريحةلاستخدامكرسوم(دولابىالف

بذلك،أخبرونيعندماالكلامعلىالمقدرةأفقدوكدتالمفاجأةالجمتنىِ

(!المبلغبهذاالطريقأشتر!أنأريدلاولكنني)قائلاًعليهمأردأنوأوثكت

بعثةلتمويليكفيوحدهالمبلغهذاأنبتذكيرهمواكتفيت،ذلكأقللمأنيببد

.بيحانفيالحفرمشروععنسأتخلىفإِننيعليهأصرّواوإذا،كاملةامشكثافية

بوابورأتبرعانالمسؤولينأحدعلبئاقترح)ذ،لحلمفاوضاتناتوصلتوأخيرأ

لتعبيدجهودهافيالقعيطيةالحكومةتساعدالقبيلهذامنأوكيةأسفلت
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شاكرأذلكعلىووافقت،الجمركيةالضرائبمنإِعفائيمقابلفي،البريةالظرق

ضيافتهم.حسنلهم

أجغاضهرثلاثةقضْيتحيثالمتحدةللولاياتعائدأذلكبعدسافرت

مثلوالأجهزة،والأدوات،والآليات،الماليةوالمواردالبعثةفيالمشاركبنالأشخاعى

الكهربائية،والمولدات،والأطعمة،والثلاجاتالتصوير،توا3،الثحنسيارات

ثم،والأدويةووسائلهاالأذاعةوأجهزة،والبنادق،والمسجلات،الكاتبةوالاَلات

اسفلتوابورببنهامنيكنولم،العربيةللجزيرةالأشياءهذهترحيلفيشرعت

فقطبمنتوجاتهاليتتبرعلمالأمريكيةوالثركاتالمصانعأناكتشفتولقد

المناخفياداءهاوترىمصنوعاتهاتختبرأنأرادتولكنهاإِنسانيةلأسباب

تكنفلمالنقديةالتبرعاتأما.عليهامقبلينكناالتيالجديدةالقاهرةوالظروف

لأنهاالعملأربابمنالخيرأهلمعهاتعاطفالتيسيناءلبعثةإِلا،متي!ثرة

قديمتاريخينعىمليونيمناكثرتصويرعمليةولأندينيةجذورعلىتنطوى

.كبيرةأهميةذاتعمليةهي
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الثالثالفصل

المدسلأأو-

أبحرت،طنالفتعادلالتيالحمولةذات(فلهو)البخاربةالسفينةأبحرت

نحتاجها،التيوالعملاتوأجهزتناموظفينامعظموعليهاالمكلأصربعدنمن

لدراسةالأمريكيةالمنرسسة)بهاتقومالعربيةالجزيرةفياستكثافيةبعثةأوللتبدأ

المكان)عدادلفرضرجالنامناثنانالمكلأإِلىقبلناتوجهقدوكان،(ا!نسان

الوقودمحطاتوإعدادللموقعالبريالطريقوفحصأمتعننافيهسننزلالذي

كمساعدبفريقناويعمل،الدراسةأياممنصديقيبراونكينيثهما،بالطريق

.المهماتكلورجلميكانيكيمهندسفارير،وجورج،أثارعالم

معنايقضيأنأرادالذى)نجضارلسمثل،الأشخاصبعضلفريقناانضملقد

للخدمرئيسأكانالذىإِسماعيلجمعةوالصومالي،بيحانفيأسابيعبضعة

محقق.موتمنجميعاَإِنقاذنافيمرةذاتأساسيأدورألعبوالذى

خبرةذوالابتسامدائم،الطبعهادئرجلوهو،أقدامستةجمعةطوليبلغ

عنالاسنكشافيةرحلتهفيسكوتهيومعقبلمناثتركقدوكان،ومراس

لغاتعدةالصوماليةللغ!تهبالاضافةيتحدثجمعةوكان؟باليمنالطبيعةمباهج

تلكوكانت،الأخرىاللهجاتمنيدوالعدوالأردووالانجليزيةالعربيةمثلأخرى

هوالعالمفياللغةعلماءأكبرمنواحدوجودرغم،كثيرأمنهااستفدنامبزة

لغة.وعشرينخمساَيتحدثالذيالبرايتالبروفسور

العاملونالبدوالحراسمنفريقيصحبناانعلىأصرقدبعدنالعامالحاكمكان

كلفيوالمحترمةالمهيبةالشخصيةاللهعبدمباركالنقببيرأسهمحكومتهفي
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شرفعندفاعاًسفكهاكثيرةبدماءهذامباركاشتهروقد؟عدنمحميات

وهنالكقتلأكلهاأسرتهعلىقضىأنهأصدننكدتوماوسمعت،القبيلة

لحفلضيفاًأرسلمرةذاتإِنهتقولالتيتلكأقواهاولكنحولهكثيرةإِشاعات

منوكميةجديدةبندقيةمباركفاشترى،الضيفوقُتل،عمهبيتفيعرس

ا،قربينأقربمنأنهمرغمالعملبذلكقامواالذينتقتيلفيواخذالذحْيرة

منرأينامابه)عجابناوزاد،مباركفيالثقةمنبنوعأحسسناحالكلعلى.إِليه

التصويب.فيودقتهالبندقيةاستخدامفيمهارته

أتعسنيفقدبيحانإلىالرحلةفيبأمنناالحاكملاهتمامارتحتأننيورغم

فيموجوداًكانلوأنهليذكراعندم،قبلمنمعهتحدئتعندماالشيءبعض

والمشكلاتا،منيةانحاطربسببعليهاسيوافقكانماالأولىالمسحرحلةأثناء

أنكبماولكني)-:قائلأشامبيونريجنالدالسيرواعتمر.الموجودةالسياسية

إِفامتكهلجعلجهدىقصارىوسأبذلبكمأرحبفإِننيملاؤكزومعكوصلت

.(وناجحةممتعة

يغلبالأفقفيالمكلألناتبدّتعدنمغادرتنامنساعةوثلاثينستبعد

التيوالأبنيةالحمراءوالجبالالزرقاءالبحرمياهبينمحشورةالأبيضاللونعليها

جمالأ،أكثركانتقربعنإِليهانظرتوعندما.ضخمكحائطوراءهاتشمخ

ثلاثةمآذنمنهاتبرزالأبيضبالجيرمطليةوالحمسةالأربعةالطوابقذاتمبانيها

البحر،لونمحتنسجمالمنازلجدرانعلىزرقاءزخارفوهنالكمسجداً،عشر

المحيطةالجبالهاماتتكللبيضاءقلاعأربعبمنظرالزاهيةالصورةوتتكامل

الأبيضلونهابهتالمنازلمناقتربتوكلما.بالمعصمالسوارإِحاطةينةبالمد

الصورةتختفي،متسخةالشاطئمياهلكوبدت،وضيقةوداكنةرماديةفرأيتها
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فتداهمكبُعد،علىمنللمدينةذهنكفيرسمتهاقدتكونالتيالجمالية

والمجفف.الميتخاصة،السمكورائحةالذباباسراب

لجمالننتبهعدناوماأخرىمسائلإِلىالأذهانانصرفتسفينتنارستوعندما

الكثيرةالشراعيةالقوارببينمننحوناينطلققارباًرأينا.قبحهاأوالمدينة

اللحيةبسببأعرفهألاكدتالذيفاريرجورجيحمل،الشاطئعلىالمتناثرة

.براونكينيمندوبناومعهالسفينةالىجورجصعد.أطلقهاالني

بأممطافىصناءإِلىننزلبألاونصحنا،نواجههابسيطةمشكلةهنالكإِنجورجقال

نهرببأنناتعتقدالسلطاتإنإِذشعر،زيتكانلوحتى،سائلأيبهازجاجة

فيأمريكياعصيرأرأىالقع!يطيةالحكومةموظفيأحدأنجورجذكر.الخمور

وبينبينهالنقاشأثناءوفي،قبلمنمثلهيرلملأنهوسكيأنهوظنشحنتنا

.الذبابأسرابعليهفانكبتالموظفملابسعلىالعصيرمنقليلسالجورج

عمليةبدأتشحنتنامنوالسوائلالمشروباتوأسحبالأمرأتداركأنوقبل

لممثكلةنتعرضألاوجلعزاللهفسألنا،الصغيرةالقواربإلىسفينتنامنالإِنزال

فيأساساًوتستخدمكذلكبمجاديفمزودةالشراعيةالقواربتلك.فهمسوءأو

القواربهذهجاءتالتيومعداتناأجهزتناعلىنطمئنولم،والحبوبالذرةنفل

تزنمنهاالواحدةوكانتالكهرباء،ومولداتالكبيرةالسياراتوبخاصة،لنقلها

ذلك.علىطمأننابراونكينيبالموقعمندوبناولكن،رطلالافستةإِلىخمسة

صعبةأيضاًكانتالصغيرةالقواربهذهمنالرصيفعلىالإنزالعملية

بصحبةسيناءمنبلجاء.سينمائيشريطعلىتيريبلصجلهاوقد،للغاية

البحرقاعإِلىتنزلقالسياراتإجدىوكادت.البعثةهذهفيليساعدنازوجته

البر،إِلىإيصالهامنتمكنواأنإِلىكثيرأعرقأتصببواالذينالعربالحمالونلولا
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جهيد.وجهدورفعشدبعد

نقودقطعةالفابهمارطلاًوخ!مسينمئةمنأكئريزنانكيسانامتعتنابينكان

رغمامVA.السنةعليهاومكتوبتيريزامارياالامبراطورةوجهعليهامعدنية

،تيريزاماريابريالالمسماةالعملةهذهتحملأنلابدوكانحديثاً،سُكَّتأنها

التيالهنديةللروبيةبالإِضافةالعربيةالجزيرةجنوبفيالمتداولةالوحيدةلأنها

البدوزالوما،والكثيريةالقعيطيةالسلطنتينوفيعدنفيالرسميةالعملةكانت

قط.بهايسمعوالمالتيالعنلمىالدولةإِمبراطورةتيريزاماريادولاريفضلون

زمنمنذالعثمانيينالأتراكطريقعنالجزيرةلجنوبالعملةهذهوصلتولربما

الريالوكان،الفضةأسعارحسبوهبوطأصعودأقيمتهاتراوحتوقد،طويل

ماوبيحانحضرموتبدوولكن،هناككناعندماأمريكياسنتأخمسينيعادل

مارياريال:واحدأشيئايعرفونكانوا.الصرفسعرعنشيئايعلمونكانوا

العملاتأوالمحليةاليكشةمثلقيمةأقلخردةيقبلونكانواأنهمرغمتيريزا،

الهندية.المعدنية

وأمعنامقرنانحوتوجهنا(فلهو)السفينةمنبسلامأمتعتناكلأنزلناأنبعد

تكونتكادإنهاأى،أفقيعمقبلامدينةالمكلاّأنفاكتثفناحرلنافيماالنطر

الإِسكندرية،بميناءأشبهوهي،الساحلبمحاذاةالمبانيمنطويلاًرقيقأضريطأ

ذ)،قديمةتاريخيةمدينةليستوالمكلاّأكثر.مائلانونموذجهازنجبارطعمولكن

كتابصاحبالمناطقهذهزارعندماالميلادىالأولالقرنفيموجودةتكنلم

الى"قنا"هوآنذاكالمعروفالميناءكان.(thePeriplus)،الطواف"

حضرمرتوادىالىتنقلالبضائعكانتومنهللمكلأالحاليالموقعمنالغرب
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الرسطىالقرونفينسأتهاومنذ.+التوابلقوافل،القديمالقوافلطريقاِلىثمومن

ولكن،الموانئكلشأنشأنهاحضرىخليطيسكنهانشيطأميناء+ْالمكلأظلت

وبخاصة،اللبع!فيأثرهموترى،الموظفينبينتراهم،فيهاغالبالهندىالعنصر

قصرفيوبخاصة،بارزأالهندىالعمرانترىكما،الحاكمةالأسرةأفرادزكمافي

حينثمأالقصرهذاوحول.المدينةمنالغربيالطرفعلىالجديدالسلطان

حكومية،مكاتبإِلىتحولفقدالقديمالقصرأماا(السئدهبَرعأيُسمىراقسكني

الصوماليةوالأحياءوالسجنالتجاريةالمحلاتجانبإِلى،المدينةوسطفييقع

تحتالمكلاّ،منالشرقيالطرفعلىيقعالذكطذلكحالأأسوأهاوكان،البائسة

المعسكر.نحوطريقنافيبهمررناوقد،الجبلسفح

ذكرهوردالقديمالعالمفيالموانىاهممنوواحدموتحضرلمملكةالرئيسالميناء:قناميناء"

ذكرهمزدهراتجارياميناءكانأنهعلىوالآثارالمنديةالنقو!قودلتحزقيالسفرفيالتوراهفي

والسلعلهالتجاريالنشاط(riplus)الطوافكتابمؤلفووصفوالروماناليونانالكناب

وحرذهبتدميرهقامالذىالحضرميالبحريالاصطولمعْرقناوكانتإليهوالواردةمنهالصادرة

الميلادكطالثالثالقرنمنالأو!الربعنهايةفيموتحضرضدحربهفيأوترشحرالسبئيالملك

علي(بير)بالمعروفالموضعبقربالمكلامنالغربإلىكم012بعدعلىفناميناءيقع

المراجع(.)حالياْ

اتخدهأنبعدالهجرىعرالثانيالقرنفيواضتهرظهر،الحاليمرتحضرميناءالمكلا،*

فيالشحرصفنإِليهتلجأصغيرمرفامجردقبلصكانوقدلحُكْمِهِمقراالكهادىاللطان

به،تحيطالتىالجبليةالسلاملوبفضللأنهالرياحوتثتدالبحريهيجعندماالخريففمل

انحطوطاتفيالمكلاذكروردودْد(كلا)الجذرمنمتقفاممهولذاالرياحمنالفنيكلا

نقلعندماازدادتالمكلاأهميةلكنالخيصةتسمىمتواضعةصاحليةقريةأنهاعلىالحضرمية

حضرميناءفصارتالعشرينالقرنمنالثانيالعقدأئناءفيحكمهمقرالقعيطيالملطانإليها

المراجع(.)الرئيىموت
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يشكلمماالحادالارتفاعذممطبالجبلالبحريتصلالمكلاّمنالشرقيالطرففي

الجبالعنالبحرمياهتنفرجحيثالغربيالطرفبعكسللمكلآطبيعيةحماية

المدينة.لحمايةالجزءهذافيمتينسررلبناءالسابقفياضطرواوقد،بمسافة

فيالكالًنمعسكرنانحووتوجهنا،الشرقيةالناحيةمنوالبحرالجبلبينمررنا

سلطانالقعيطيغالببنصالحالسيدالسلطانسموفيهأنزلناصيفيقصر

فيهائجَفف"خلف9تسمىبمنطقةمررنانصلهأنوقبل.والمكلأالثصحر

بواسطةلتجففوالحجارةالرملفوقملقاةملايينهارأيناحيث،الأسماك

الموجودةالقلاعبتلكمارةالسماء،عنانبلغتقدرائحتهاأنويبدو،الشمس

وتبقى،برئتيكوتعلقوهندامكشعركالرائحةهذهوتتخلل؟الجبالقممفوق

.الذكرىمنكنوعالمكلاّمغادرتكبعدلفترةمعك

منخالياكانأنهغيرالبحر،بقربجميلةبقعةفينزلناهالذ!القصريقع

القصرفيرحالناأنزلناأنوبعد،الحديثةالراحةوسائلفيهوليس،تقريباالنوافذ

والأجهزةالسياراتفحصعلىماكلومشارليالميكانيكيالمهندسأشرف

مصورهارومينواكتافالبعثةطبيبماكنث!جيمسالدكتوروقام،الأخرى

انشغلتفقدأناأما.منهاواحدةكلفوقااممبرةالمناظيرووضعواالبنادقبإِعداد

الزلطوابورموضرعلمناقشةالمكلألحكومةالماليالسكرتيرلمقابلةأوراقيبإِعداد

مني.طلبوهقدكانواالذى

وابور،منيتتوقعفعلاًالقعيطيةالحكرمةأنمنحذرنيقدإنجشارلسكان

عبرأدخلتهاالتيوالمعداتالأجهزةقيمةمن%51أدفعأنعليَّفيتعينوإلا،زلط

هذامنمخرحفيأفكرأخذتلذلكتماما،إِفلاسنايعشيذلكولكن.الميناء

التيالصعوباتلهأشرحوأناالماليةسكرتيرلياستمع،حالكلعلى.المأزق
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الزلط،لوابوروقتاأجدولم،البعثةلهذهبالإعدادشغولاكنتوكيفلاذبتا

هذامننثيءعلىأوعليهأحصلانأخرىمرةسأحاولأننيلهأكدتكما

الأقلعلىعامينلمدةباقونونحنخاصة،الطرقتعبيدشاريعفييسهمالقبيل

للموضوعنظرولكنهأملبخيبةالقعيطيالمسؤولأصيبوقد.الحفرياتبمسروع

وأخلى،الزلطوابورنحضرلمإِذاالمكلاّفيحبسنامنفائدةألاورأىبوادْعية

مبيلنا.

57

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الرابعالفصل

حضرموتواديعبر

ما059فبرايرمنالعشرينالموافقاي!ثنينيوممنظهرأالثانيةالساعةتمامفي

نادكما):عليهمكتوبأعلماتحملالتيسياراتناعلىأغراضناتحميلمنفرغنا

للبحرالمحاذىالطريقعلىالقافلةبرركتفثيئأوثيئأ(؟431رقم،المستكثفين

ضخمةبحظيرةمررناوبعدها،الغربيالحائطعلىالمدينةبوابةبلغناأن)لى

وذية.غيربنظراتفينايحذقونأخذواالبدوالعربمنجماعةبهاللجمال

السياراتمنيغارونالجمالاصحابأنا،صدقاءبعضلناأصرالحقيقةوفي

العربيةالمملكةفيهنا،منالشمالوإلى؟عيشهمعلبهموتضيقتنافسهملأنها

واستيرادالطرقوبناءالتحديثلتسريعالنفطاكتشافأدى،ال!عودية

علىيعيشونفهمالسياراتيشترواانالجمالأصحابيسنطعلمولما،السيارات

التطوراتهذهأنباءعمتوقد،والتجارةالترحيلمجالفيالفتاتمنتبقىما

رصفأخرتالتيالعقباتأهممنوكان،الهشيمفيكالنارالعربيةالجزيرةكل

عبرواالذينالجمالأصحاببهقابلهالذى+العداءحضرمرتوادى/المكلاّطربق

منالكافصْيخبنبكرابوالثريفاليد:تعبيدهبنائهعلىانفقالذىالطريقهرهذا"

بينهماالمافةوتبلغالحثحروتريمبينالطريقيربطدولارالفوثمانينمائةمبلغالخاصهمال

ابناؤهايقومالتيالقبائلمعارضةبصببمشواتعثرنحوفيهالعملواصنغرقكم003نحو

مرافقتهمعلىالحصولكلفوقد.باراضيهاالطريقتمرالتيوتلكالجمالعلىالبضاثعينفل

)فتتاحهوتم.أم389اهـ/357عامفيالطريقتعبيدمنالانتهاءكانوقدكثيرةمبالغ

تركوقدالإنحيز.تدخلبعدللثحرالقعيطيالحاكممببههاالتيالصعوباتبعضونبدبد

أصرة+علىالحضارمةالعراءفحولوأثنىالناسننرسفيطيباْصدىالتاريخيالانجازفلك
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كانالمعبدالطريقذلكقيامبعدوحتى،الرصاصمنبوابلأحياناًسخطهمعن

لماللهبحمدولكن،بهالمارةالسياراتعلىالرصاصيطلقونالجمالأصحاب

ضخمرتلوهو،النهاروضحفييسيرإِنهإِذالفبيلهذامنلهجومموكبنايتعرض

الثحن.صياراتمن

استويناانإِلىحاداًمنحدراًصاعدينالداخلنحواتجهناالجمالسوقبعد

تشبهالتيبالأشكالمارأ،شرقاًالطريقاتجهثم،الجيريةالحجارةمنهضبةعلى

فوقتحلقالجرادمنسحبارأيناولكناالخضراء،الصغيرةالأوديةوبعضالمصاطب

العاجل.القريبفيخضرةمنبهاماعلىستأتيأنهاويقيني،ا،وديةتلك

الملكيالجوىللسلاحتابعللطائراتصغيرمهبطبقربالأولىالليلةقضينا

مسيرتناواصلناالتالياليومصبيحةوفي(،الريان)اسمهامنطقةفيالبريطاني

التبغبمزارعفمررناضمالأ)تجهناثم،الشحرمنالقادمبالطريقإِلتقيناحيث

اللهعبدبنأحمداليدبهابعثغراءقصيدةذلكومن.خاصبرجهبكرأبوواليدالكاف

مطلعها:بأندونسيامهجرهمنالسقافمحسنبن

الأعاديوغاظأحبابكمسَرناد!كلفيالبشيرهذاصوت

المذكورللطريقالكافإنشاءسالىمثيرأفيهاقال

والوهادالربيبينوشزتْ.يهألهاالجبالخَرْتهمة

والبعادالنوىشمْةقربتطريقأالعابعلى!ثقتثم

:أضافثم

صعاد()منليلة(صيؤن)بُعْديغدوحينإلىأبقىانرافي

هادممطوالجوالمطارحولالجوفبنتشوقاأطيرثروني

إفتاحقبلالداخلمرتحضرأثرياءوكان.ولادتهمحلوهيالثحرمدينهْبعادالئاعرويقصد

ال!ئعاببهافتمرالجمالظهورعلىاجزاءهاويحملونالمكلافيصياراتهمبتفكيكيقومونالطريق

المراجح(.)اخرىمرةتركيبهاباعادةقامواشبامأوسيؤناوتريموصلتإذاحتىوالمنحدرات
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الجبليالممرفوقالصعودفيأخذناثمباوزيرغيلمنبالقربللسلطانالنابعة

وأ0004)رتفاعالىوصلناقدكُناالنهارمنتصفوعند.المعْدِىممرالمسمى

الغداءطعامفيهاتناولنابسيطةلاستراحةفتوقفنا،البحرسطحفوققدم0005

كأن،فجأةالصبيةبعضعليناأطلحتىرحلنانحطوماكدنا.قليلأوامشرخينا

لنا.لبيعهاالهندجوزثماريحملون،عنهمإِنشقتالأرض

الضيقةالجبالحوافعلىبصعربةطريقناشاقين،اليومذلكعصرتحركنا

الجبليالطريقإِلىدلفناثم،المعدّىبقريةمارينالحيقةالهاوياتوبجانب

تُسمىشاسعةهضبةبلغناحتىوالخطيرةالكثيرةبمنعطفاتهومررناالمتعرج

تتخللأوديةعدةهنالك.حضرموتوادكماوصلناحتىسرناوفرقها،()الجول

عنتفصح،ومُتنوعةرائعةجيولوجيةصورةجنباتهافيفترى،الجولهصْبة

وليستنباتيغطاءأيمنعاريةوصخورهاخاصة،للمنطقةالطبيعيالتاريخ

منجزءبدراسةفعلاًوقُمت،الأوديةتلكقيعانفيإِلأَمتراكمةرمالهنالك

وهوبهولندالاهاىمنالقادمهيبروكفريزوالدكترربمساعدة،الصخورتلك

معلوماتيمناستفدتوقد،الخرائطومُصممببعثتناالملحقالجيولوجياعالم

فائقةسعادتيوكانت،والمتحجراتالآثارلعلمودراستيالفديمة

كانتالتيالبحريةالحيوناتلبعضالمتحجرةالعظامبعضعلىعثرناعندما

كانتعندماسنةمليونخمسيننحوقبلأى،التاريخماقبلالمحيطاتفيئعيش

البحر.مياهتغطيهاالعربيةالجزيرةمنا،جزاءهذه

التيالريانقريةمنميلأوسبعينستةبعدعلى،الجولهضبةفوقمازلنا

وفي،باردةوالرياحصحرأالجوبدا،قدم0003ارتفاعوعلى،خلفنائركناها

منكأنناأحسسنا.البردمننرتجفوكُناللصفرالحرارةدرجةهبطتللساء
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كماففعلنا،الأمريكيبالغربسانتافيسهولفيالأوائلالأمريكانالمهاجرين

الطعامنصنعبداخلهوجلسنامربعشكلفيسياراتناأوقفناإِذيفعلونكانوا

.الفراشإِلىآويناحتى،ونأكل

التيالسيارةفيتيرىفلاديسمعالركربيُفضلدائمأمباركالنقيبكان

هيكانتولذلك،الموكبمقدمةفيالأولىال!ارةهىكانتوالتيتقودها

لهانطمئنجميعناوكُنا،سريعةأمبطيئةتكونهل،القافلةسرعةتُحددالتى

وفي،مباركالنقيبكانكذلكبهاالمعجبينومن،لركبناقيادتهافيونثق

،عاديغيرشخصأطائرةأوسيارةيقودالذكطالشخصيَععبرونالعربأنالحقيقة

مسؤولةكانتفقدلذلكوبالإِضافةكلتيهما،فيبارعةكانتوقلاديس

وثلاثمائةوفنياًوباحثأعالماَوثمانونثلاثةبهاكانرئيسةبعثاتلثلاثالحسابات

هذهقادت.بلدأعثرينمنأكثرفيوعملتالبعثاتهذهسافرتوقد،عامل

رأسإِلىالقاهرةمنمقطورةومعهاالطنونصفطنانحمولتهاشاحنةالسيدة

منسيارةقادتعندماالأوسطالشرقفيقياسيأرقمأووضعت،الصالحالرجاء

فيالأمريكيبالسفيرحدامما،أيامعشرةفيمراتستسيناءجبلإِلىالقاهرة

:يقولأن،الرحلاتتلكمناثنتينفيمعهاكانالذىكافرىجفرسون،مصر

كانتولقد،جميلةشقراءقلاديسفإِنوذاكهذاوفوق.،عظيمةسيدةهذه)

تتعرضاندونبسلامسشوارهاقطعتسياراتناأن)ذللغايةموفقةلحملتناقيادتها

الوعر.الصخريالطريقرغمواحدإِطارينفجرأنودونلعطبمنهاواحدةأي

العلماءغيرمنفيهاالعاملينوفاعليةمهارةعلىيعتمدارثTبعثةأىنجاحإِن

أمنيأ.والمضطربالمغلقالعربيةالجزيرةجنوبمثلمكانفيوخاصة،والباحثين

والمهندسونوالنقلالشحنخبراءهمالأدوارأخطريرئدونالذينالرجالان
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إِذكلهاالبعثةتعثرتهؤلاءتعثرفإِذا.الطبيالحقلفيوالعاملونالميكانيكيون

الذممطهوذلك.الهامةالكوادرهذهأدوارأداءلايستطيعونوالباحثينالعلماءإن

الذينأصدقائيمنالكثيريناعتراضرغمالدورهذالأداءالشبابلأختياردفعني

أبلغلمشابأننيالشبابنحوللميلدفعنيربما.أهمالحبرةبأنيرونكانوا

بعد.الثلاثين

موسيقىسمعناأن،العشاءطعامتناولبعد،الأمسياتإِحدىفيحدث

غريباًاللحنوكان،نارهمحولالمتحلقينالحكوميالحرسأفرادمنتنبعثهادئة

كان.قليلبعدونتذوقهونستسيغهمعهننسجمأخذناولكن،ذاننا3على

حتى،السمعنسترقمنهمفاقتربنا،كورالشكلفيجماعياًيغنونالحراس

نُغنيأنمناوطلبوادورناجاءثم.النارحولمعهموتحلقنامنهمجزءاَصرنا

حزينأكنتوقد،وهكذا،بعدهمونحن،بعدناهمغنواثم،ترددبعدففعلنا

أفضلأداؤهمكانفقدنفسهبالمحصنوىنجاريهماننستطعلملأنناالشيءيعض

وممتعة.طيبةأمسيةكانتحالأيةوعلى،بكثيرأجملوغناؤهم

شارفعلىأصبحنالأننانتوقفألاآثرناولكن،البرايتالبروفسيرمرض

العامرةالوديانوسطالسيرفواصلنا،بهالابأسكبيرةمدينةوهيسيؤنمدينة

مدهشةمفارقة،النخيلبساتينبهاوحنصتالسصعيرحقولكسنهاوالتييالطمي

عندماأعظمدهث!تناوكانت.ومجدبةقاتمةجبليةوخلفيةداكنةخضرةببن

،الكرستالمثلبأصوريةصافيةبمياهجاريأنهراَوسكدانالنويدرةقريتىبينوجدنا

الجزيرةمنالجزءذلكفيللغايةغريبمنظروهو،السمكأنواعب!ثتىمليئأ
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..العربية

وأصبحت،وتتكدستتكاثرالقرىأخذتحضرموتوادممماشارفناوعندما

وكلمة.ميلاًوستينئلاثمائهَيبلغبطوليمتدالوادىوهذا،خصوبةأكثرالأرض

فيهتدبمنهاوبعض،المياهمنهنضبتقديممائيلمجرىترمزالأمرحقيقةفيوادٍ

الجداولتغذيها،وقويعنيفبتيارالمياهفيهوتجريالأمطارتهطلعندماالحياة

نباتي.غطاءأوأشجارمنكابحبلاالجبالقمممنالمنحدرة

لاتهطلوقد،السنةفيشهراًعثصرأحدلمدةالمناطقبهذهالجفافيستمر

طريقعنالناسيشربومنها،لاتنضبالجوفيةالمياهولكن،سنينلعدةالأمطار

القرىوجوديفسرمماالوادكطمناقتربناعندماالاَبارمنبالعديدمررناوقد،الاَبار

تريممدينةبعدولكنه،ميلاًأربعينالمناطقبعضفيالوادىعرضيبلغ.حولها

وهوآخراسماًيكتسبوهنا،اميالخمسةأوأربعةفقطليصبحأحيانأيضيق

فيمصبهعندينتهيالذىنفسهحضرموتلوادياِمتدادأنهرغمالمسيلةوادى

سنةالفعشرينقبرلحيأكانالوادىهذاانويبدو.سيحوتمدينةقربالبحر

،الشرقنحويجريعظيمنهرعنعبارةكان،غزارةأكثرالأمطاركانتعندما

.اليومحضرموتوادىمنتتفرعالتيالعديدةالأوديةهيصغيرةروافدتُغذيه

(َمافيثحزر)العبرىبالاسمالتكوينسفرفيحضرموتذكروردلقد

أهمومنكم07بنحوسيؤنعنتب!عدالنيعمرغيلمنطقةفيترينانوعكدانالنوبدرة!ه

المراجع(.)الزبيدىوسجابر+أهمهامنقبائلالمنطقةهذهويسكن*فراماْ!اه

اماالبخررأرضيعنيموتحضراصممدلولأنريكمانزجاكالبلجيكيالمثرقيرى**

نأنستبعدلالكننانارأأ!ثعلأى"ضرم11الجذرمنممثتقالاصمأنالىفذهببيستون.أ

ذلكويؤيد،لألهدبنيةبزيارةتام:المندلغةفيوتعني!حضرْالفعلمنمشنقأ3الايكون

المراجع(.)الحضارمعلىللدلالةالنقوشفي(أحضرن)النسبةصيغةورود
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أيضاْ،قحطانْأبناءعنالتكوينسفرويتحدث،(الموتحظيرة)بمعنى

بنسامحفيد،قحطاننسلمنبأنهاتتباهىوهيحضرموتقبائلاليومونجد

العربية.الجزيرةجنوباعرابجدوهو،نوخ

وصلناقليلةأميالوبعد،يساراًإنعطفناحتىحضرموتواديدخلناإِنوما

إزدحاماًوأقلهاالجنوبمدنأكبرمنوهي،الكثيريةللدولةالجميلةالعاصمةسيؤن

الباسقة.النخيلأشجارتزينهاالتيالميادينمنالعديدفيها،بالسكانو)كتظاظأ

،والنفوذالثراءذاتالكافأسرةأعمدةأحد،أبوبكرَالسيدقصرفينزلنا

الكثيريةبالدولةوالأعماللمالاسادةهمالكافوعائلة،ومهيبغريبلحصروهو

السيدكان.حضرموتواد!إِلىوالشحرالمكلاّمنالطريقعئدواالذينوهم

الىالغربيالعربيةالجزيرةوسطقبائلمنكواحدةالمندنقر!قفيذكرهاوردقحطان+

نأالنصوصسياقمنويبدو.وغيرهاالخصاصةوومذحجالدوا!ربوادىالأولىكندةجانب

المراجع(.)وعشْحَانجنبأرضفيعيربلادفيكانموطنها

اهـمن503عامبنغفورةولدالحسينيالعلويالكافالرحمنعبدبنثيخبنبكرأبو+*

كونقدالرحمنعبدجدهوكانعرالثالثةنحووعمرهموتحضرإِلىوجاءحضرمبينأبوين

شيخوالدهقامثم،وجاوهسنغفورةفيدؤوبوعقاريتجارىنشاطخلالمنهائلةثر،ة

المشهورةالحضرميةالشخصياتابرزمنبكرأبوالسيدكان.وتوسيعهاالثروةتلكبتنمية

صبيلفيثروتهوبذلحياتهكرسالعامةالمصالحفيوالسعيالأضيافوقرىوالثروةبالجاه

وتغليبالنظروجهالىْتقريبفيلاتكلجهودخلالمنموتبحضروالاستقرارا،منتحقيق

الخيرأعصالفيلانفالْهكفهوبسطةسماحتهعنأما.السلمإلىوالجنوحالحوارإِلىالاحتكام

والمتوصفاتوالسقاياتللمكتباتواقامةللمدارسبناءمنولاحرجفحدثوالصدقةوالبر

لامعدنهمنوالشيء.وتريمالصحربينيربطللسياراتلطريقإنئائهمنماذكرناالىالطبية

بحضرالأضرافالادةدابهوذلككانكماذلكبكلمسهوراوالدهكانفقديستغرب

العريضي-عليبنمحسدبنعيسىبنأحمداللهالىالمهاجرجدهمقدموطأتأنمنذموت
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جذورلديهاالكافوعائلة،بسيؤنحللناعندماسنغافورةإِلىسافرقدأبوبكر

أسرةمنآخرقُطباستقبالنافيوكان،آسياشرقجنوبفيضاربةاقتصادية

اليومفيبقصرهوليمةلناوأقاموفادتناأحسنالذيالليلجملالسيدهوالكاف

..لوصولناالتالي

ممالكهمولكن،التوابلوتحارةالجمالقوافلأيامفيحضرموتإِزدهرتلقد

فيالحضارمةفبدأ،++البحرإِلىالتجاريةالحركةانتقالمعأفلونجمهاتهاوت

التاريخيةالمصادربذلكتسهدكماA1"ا8عامموتحضرأرضالصادقجمفرالأمامبن-

بكرأبراليدتوفىرحىقطبوالاِنصافرائدالهالحقكانوبالتاريخأنَ!ىلهمَنْفلينظرها

قبروزيارةالنسكينأداءبعدالحرمينمنرجرعهإِئرأم659عامديسمبرمنالثانيفيبيزن

:إِنجراصكتابأنظرأبربكراليدشخصيةعنالمزيدولمعرفة(j°)الكونينصيد

Arabia!ءy,.4291(المراجع) and the Isles, Harold Ingrams, London, John Mu)

المراجع(.)الكافبكرأبياليدأخابنالكافثيخبنالرحمنعبدبنالليلجملهو+"

ومينائهاالملاحيبثاطهاموتحضرمملكةلكنوقتبانومعينأوسانمماللكتهاوتلقد***

عليهاالبمماالتجارى)زدهرلاطهابلمتماممكةظلتللبخوراصليمنتجولكونها(قنا)

فيالمكئفتواجدهالولاتتساسكأنباسنطاعتهاتكنلمالتيصبأالكبرىجارتهاعداوة

ولذلكضهروواديوبكيلحاثدوبلادصمعيوبلادصنعاءمثلالخصبةالغربيةالمرتفعات

صباعرصثزبعضهاواعتلىالمناطقتلكوصلالاتاصرإِلىلسبااليا!يالثقلمركزانتقل

المناطقوازدهرتآنذاكالناشنالحميرمم!الكيانإزدهركذلكمثلاْالهمدانيينكالبتعيين

منهذاعدنميناءوكذلك(موزا)وميناؤهاالمعافركأرضالغربيةوالجنوبيهْالجنوبيةالاحلية

يعزكطلاالقديماليعنممالكحضارةأنالأذهانعنلايغيبانيجبأخرىناحيةومنناحية

لنثاططبيعيةتيجةالازدهارذلككانبلالبربةالفوانلتجارةفيلنشاطهافقطإزدهارها

فنثاتالقنراتوشقالدودبناءخلالمنالمياهمصادرفيالتحكمعلىتائمعتطورزراعي

معيناختفاءيكنولمبعيدأشاوأالحضارةميرةفيقطعتمشقرةمجتمعاتذلكجراءمن

صاذج=تبيطهذاإِنوالغربالثمرقبينالمباثرالبحرىالطريقاكشافبمجردوقتبانوأوسان
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والعقاراتالتجارةفيعملواحيثاخرىبلدانفيالعيشوطلبالهجرة

والعربيةومصروالسودانوزنجباروتنجانيقاكينبامثلبلدانفيوالمصارف

بجزرالسابقةالهولنديةوالمستعمراتوبينانقوسنفافورةوالحبشةالسعودية

سبعينتعدادهايبلغحضرميةجاليةاكبربهاتوجدحيث)آسياضرقجنوب

وطنهم،لترابحبهممعهمحملواالحضارمةذهبوحيثما.(نسمةالف

التيبالثرواتمحضلينغانمينظافرينيومذاتلبلدهمبالعودةيحلمونوكلهم

فمْدطويلةلحِقبحضرموتعلىضُربتالتيالعزلةورغم.الخارجفيجمعوها

آصيا،شرقجنوبفيالحضارمةيحتلهاكادالتيالجزرالىمعينمنفذهنالككان

وحصيرموتوحضرصبأ:آنذاكالكبرىالكياناتبينالصراعاثتدادأنالأرجحبلللمسالة=

لملرككانتالنهايةفيالغلبةأنغيرالصغبرةالممالكتلكلأراضياقشامهاالىادىالذيهو

حتىقليلأالايلبثرالمثمصباعرش)عتلاءالميلادىالثالثالقرننهايةفياصظاعراالذينحمير

اضافبل،كلهاالجنربيةالعربيةبلادتوحيدمنتمكنواوبذلكموتحضرإِخضاعاشطاعوا

عسيربلادوتثملوتهامةالطودأراضيالميلاديالرابعالقرننهايةفيأسعدكربأبوملكهم

نأعلىدليلذلكوكلالجزيرةوصطفيبنجدكندهدولةالحميريونوأقام.دوأةقبائلوأراضي

كماوالغربالئرقبينالبحريالطريقاِكشافبمجردتنهارلموممالكهاالجنوبيةالعربيةحضارة

الحضاربةالمسيرةلكنأخرىقويتثمظهرتكماممالكاختفتثمضعفتلقدالمزلفاعتقد

فهيفجأةتطهرلاأنهاكماالحضاراتلأنوذلك،والعراقيلالصعوباتبعضرغممستمرةظلت

تزولحضارةيعرفلاالتاريخإنتوينبيارنولدقالوكماوضحاهاعثةبينلاتختفيكذلك

يفهمأنيجبهناومنجديدةحضارةلتقدمجديدةاماُثةإوالىعناصرهاتنتقلوانماتماما

ومنفتوحاتمنتَلَتْهُوماالاصلامصدرفيالعربيةالحضارةصيرةلواءحملفياليمناهلدور

فيالاسلاميةالعربيةالدولةتثببتفيدورهمالمؤرخرنبذكرهانؤهقلماالنيالث!راهدبين

الدولةتلكعلىثديدأحصارأوفرضهابالمشرقالعباسيةالدولةقيامبعدخصوصاالأندلس

والقضاءوالفقهوالأدارةالزراعةفيواجتهاداتهمأبنائهاجهودعلىفاعنمدتالفنبةالأندلسية

المراجع(.)الأبرزالدورمنهماليمنلأهلوكان
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إلىالم!ط!صالطريا،لحداهـ!ى1حادممراَتصعد(وا!رلاور)التاحاتقا!لةم!أ!هِالأالصرو

حصرموتادي5ِ

68http://www.al-maktabeh.com



ما،-خدَأحاتشات

حىَاس

96

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المدنبعضازدهارعنهنتجمما،الجزروتلكحضرموتبيننشطةالحركةوكانث

المعبدةوالطرقالسحابناطحاتالصحراءقلبفيفظهرتحضرموتوادكلطفي

تلقتعلياوطبقةالمستوردةوالأطعمةالحديثةوالأجهزةوالحُليالبديعةوالقصور

صارآسياشرقبس!عوبالحضارمةالعربلاختلاطونتيجة.حديعاًنظاميأتعليمأ

.الأندونيسياتا،ميراتبلاداسمحضرموتعلىيطلقونالناس

وعليهالئبنمنمبنيأ،طوابقسبعةمنينألفسيؤنفيالسلطانقصركان

مأهولةراقيةمدينةفهيتريممدينةأما.الأبيضالطلاءمنزاهيةخلة

جملالسيدمنزلالفيناوفيها،جميلةفيلاتفييسكنونالذينبالأرستقراطيين

الفاخرالفربىوالأثاثوالحماماتالماءوصنابيرالكهرباءنعيمفييرفلالليل

365بها،لحضرمرتالدينيةالعاصمةبمثابةهيتريمومدينة.والهواتف

اعتليناوقد،السنةأياممنيومكلمقابلفيمسجدهنالككأنمامسجداَ،

بمنظرواستمتعناقدما175ًارتفاعهايبلغالتيالمآذنْلإحدىالحلزونيالدرج

صوربهايحيط،شاسعةالمدينةلنافبدت،الشاهقالعلؤذلكمنالأخاذالمدينة

قلعة.عثرينمنوأكثربواباتخصعليه

الحضرميالمعمارىالفنروائع)حدىبحقوهيالمحضارعمرمسجدمنارةالمؤلفيقصد*

ا،بيضبالجيرومجصصهْفقطواللبنالطينمنمبنيةانهاالاالاهقارتفاعهامنفبالرض

بنالرحمنعبدبنبكرابرالسيدالكبيرالئاعرالبلغاءإمامالعلامهْنفقتهعلىوبناهاصسها

الثيخأماام519اهـ/333عامفيبنائهامنالانتهاءوكاناهـ(134ا-262)ضهاب

عبدبنالمحضارعمرالثهيروالصوفيالكبيرالأمامفهوالمجداليهينصبالذىالمحضارعمر

عاأبهاوتوفيبتريمولدعصرهفيموتبحضرالعلويبنفقيبالحسينيالعلوىالقافالرحمن

nrr(.هـ)المراجع
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السلطنةيحكمرنالذينللسادةموطناًلكونهاالدينيةأهميتهاتريمنكتسب

لورد،مثل،متوارثلقبهوالجزيرةجنوبفيسيدأوضريفولقبالكثيربة+،

ويقولونالهاشميةالدوحةسلالةهميحملونهالذين)نعميقةدينيةدلالاتهول

.الزهراءفاطمةابنتهسلالةمنوالسلامالصلاةعليهمحمدالنبيأحفاد"نهم

ممبتبلالمؤلفتؤهمكماالكثيريةالسلطنةموتبحضرالأفرافالادةيحكملم.

جاءتضنهبنيإِلىنسبهميرجعالذينكثيرل3منسلاطينهاالىنسبةالكئيربةال!لطنة

القرنمنالئانيالنصففيموتحضرإلىحراموبنينهدمنكبرىبطونمعضنةيو

نحرانغربضمالوكتنهتثليتبمنطفةالأصليموطنهامنكبيرةباعدادالهجرىالادس

موتحضرانحاءكلفيتتغلفلأخذتثموالكسرِالعبرمنطقتيفيالبدءفي!اسنفرت

لكنالقديمهْعيناتقريةعمرواهـحينما962عامكثيرلآلثاطأولوظهر!داخل

معطويلاصراعاوبدأوابورقريةعلىهـاصتولواvyrعاموفيمتواضعاظلتواجدهم

هـبدأت708عامظفارعلىكئيرل2وباصنيلاء.تريمحكامحرامبنيمنيماني7لعلاطبن3

لملكنهمالهجرىالناسعالقرننهايةفيالثحرعلىاستولواحتىالطلوعفيسعودهمأفمأ

الهيركثير3ل!طانعهدهـفي629عاماِلايماني+منافيهمعلىالقضاءمنكنمكنراأ

وظفارحبانمنواجزاءكلهاموتحضرعلىنفوذهبطاستطاعالذىطويرقابيددرار

سلطنتماوصالفيمادبتصرعانالصراعاتلكنمانوعامتماصكاكثير+حكموعللآ

يافعتبائلكفةالنهايةفيورجحتيافعبقبيلة7خرونواصتعانبالزيديةبعضهم!فاسنعان

بذلكوسقطتالبلادهـحكمااr.عامفاقشمراأيديهمفيالفعليةالصلطةصارتْ

كثيرلآلظهرتالهجرىعثرالثالثالقرنمنالثانيالنصفوفي.الأولىكثيرل2َْ

صلطنتهانفوذمناطقلاعادةفرصةلهاونوفرتالداخلمرتحضرفيمتواضعة.

استطاعواالذبنالقعيطيآلبقيادةيافعقبائلمنعنيدةمقاومةواجهتلكن!ا،لى

كثيرآلسلطنةواصتمرت.والمكلاالشحرالهامينوالمينائينالساحليةالمناطقعلىة

المراجع(.)البريطانيالاستعمارعنالبلاداستقلالعامام679عامحتىهذهفانية
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العسكرية،أوالسياسيةوليسوالدينيةالروحيةالقيادةدوريلعبونوالسادة

حقيقةوفي؟أوالثروةالثخصيةقوةبسببعظيمنفوذلهاصبحبعضهمولكن

الذينالعربيةالجزيرةجنوبفيا،عرابجماهيرلدتدمُقدسونالسادةفإنالأمر

فقرأ.أكثرهمأوئروةالأشرافلأقلحنىبالولاءبدينون

جلسنا،قبلمنمثلهانشهدلممتنرعةفاخرةلوليمةالليلجملالسيددعانا

نوعكلمنالطعامأطباقونثرت،الألوانبأبهىمزينهْضخمةقاعةفيالقرفصاء

يجل!كانالذىفاريرلجورجقلت.مزخرفعجميسجادفوقأمامنا

-:بجانبي

تضعأنيجبولكن،لكبالنسبةغريبأا!عاماهذايبدوقد.هـياجررج

مستمتعبانكوتظاهرالأكلفييدك)غرس.اعتباركفيكأمريكانكرامتنا

غريب،طبقأمامهوضعاللحظةتلكفيولكن،موافقاَرأسهجورجهز

-:قائلأفهتف

0011حيوانعيون..حيوانعيونهذه"

-:لهقلت

".ا،صنافبأفضليكرموننافإنهممقربونضيوف،ننا،نعم"

منيوحانتcالشريفمُضيفنامعجانبيحديثفيالوقتلبعضإِنشغلت

يدهيغرسكان،شديدبتلذذيلتهمهالطعامفيمنهمكأفوجدتهلجورجالتفاته

لفمهاللقمةيُرسلثم،النحلبعسلمليءقدحفييدخلهاثم،الأرزطبقفي

.والنشوةالاستمتاعغايةفيوهو،السجادصوبخيوطمنهاتسيلأنقبل

!،النخيلْبسعفالذبابعلىيهشونالصبيانمنمجموعةخلفناوقفولقد

المرجع(.)الخوصمنمصنوعةيدويهْمرواحي،1
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.ليحادوحضرموت!يتعملمحهشكصتسهسةأمريحَيةامرأةأو!،أجعتهَاسكرتمِرة،تيريفلادير
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الوليمة.منفرغناحنىتماماً)بعادهفيونجحوا

.الأسودوالعسلالخبزمنبثيءمخلوطةالبلحعجينةمنالحلوىطبقتألف

نحتسيكُناوبينما،(الجاتوه)قطعمعالشاىلنتناولمجاورةلغرفةانتقلناثم

باقيعلىشخصأعشرينمنأكئروهجممصاريعهاعلىالأبوابفُتحتالثاي

،والعميانوالمعاقونالفقراءأى،أالمساكين)همهؤلاء،التهامأيلتهمونهالأكل

الكئيرية.الدولةفيقديمتقليدوهذا

لحفلدعوتهلتلبيةالكانسشيخبنعمرالسيدلقصراليومذلكعصرتوجهنا

الدسمة.الغداءوجبةبعديذكرشيئاًنثربأونأكلأناستطعناوما،شاى

السباحةحوضوخصوصاونقوشهوزخارفهالبديعالقصربمنظراستمتعناولكنا

مئيرةأوضاعوفيعارياتشبهلنساءزيتيةبرسوماتجدرانهالمرصعةالكبير

تُعتبرالتيشباممدينةهنااتكانتْسيؤنمنالغربإِلىميلأعث!رينبعدعلى

بناياتمنتتألضفهي،كلهاالعربيةالجزيرةفيالأكبرالسحابناطحاتموقع

بالأبيضانحططالسلطانقصرباستئناء،واحدجسمكأنهاومتلاصقةمتشابهة

البيضاءبناياتهاكانتشبامعلىأقبلناوعندما.بينهاعاليأيشمخوالذممطوالبني

تبدوأنهارغمطوابقأوسبعةستةذاتبناياتوهي،الصباحشمستحتتتوهج

الآخر.فوقأحدهما،الشبابيكمنصفينطابقينلكلأناذذلكمنأعلى

زارهوقد.رصوماتمنالمؤلفماذكرهابهتوجدولااليومالىقائماالمذكورالقصر+مازال

المكانةأنعلىعلاوةذكرمماثبئهأيذكرواولموبعدهاالمؤلفزيارةتبلالأجانبمنالكثير

عمركال!يدمرموقةشخصيةتجرؤأنالمنبعدمنتجعلالمحافظةاهلهاوطببعةلتريمالدينية

ونقلم0791عامللعلاجاليهاذهبحيثبالقاهرةعمرالدتوفي.كهذافعلعلى

المراجع(.)بهاودفنتريمإلىجئعانه
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بدتلماذاوتدركالشيءبعضالصورةلكتتضحالمدينةتتوسطعندما

ذلكفيوالسر،الآخربالبعضبعضهاملتصقةكأنهاالبُعدعلىمنالبنايات

منصفلايستطيعضيقةأزقةمجردهنالك،بينهاتفصلالتيالسوارعغياب

حسبومتعرجةضيقةلي!ستوهي،بارتياحفيهايمشيانأشخاصثلاثة

الصرفمجارىالأزقةوتتوسط،بالبشرومكتظةورطبةدائماًمظلمةولكنها

تأتيالتيالزلاقاتخراطيمالبناياتجنباتعلىتتدلى.الفمامةوأكوامالصحي

تقفزأندائمأعليك،الطريققارعةإِلىالعلياالطوابقمنوالفضلاتبالأوساخ

تتجمعالخراطيمتلكمنخريرينبعثأوهديرصوتسمعتكلمابعيدأ

المدينة،فيالموجودالوحيدبالميدانرئيسةئحيرةفيالأزقةتتوسطالتيالمجارى.

الاَسن.المجارىمستنقعسوىآخرمعلمالميدانذلكفيليس

ازقةمنتنبعثالنيالكريهةوالروائحالبيئةلصحةالرثةالحالةمنالرغمعلى

قرونمنذظلتلقد.بحضرموتالرئيسةالتجاريةالمدينةفهي،وحاراتهاشبام

الداخليةالعاصمةباعتبارهامزدهرةومازالت،المنطقةقبائللكلالأساسيالسوق

.والمكلأَْالشحرلسلطنة

الهمدانيذكرهلمافلاصحةولذلكالمندنقوشفيذكرهاوردقديمةحضرميةمدينة*ثبام

بالهاءشباههوشباماممأصلأنمن(العربجزيرةصفة)كتابهفيهـ(028036-)

النقوئ!منثبتفقداليهاشبوهصكاناننقالبعدكانظهورهاألىومنميما،الهاءفأبدلت

الملاكطقةمايعنيوهو(أبعل)بلفظ!كانهامنطبقةووصفتمزدهرةمدينةأنهاالمندية

التاريخطوالضبامظلتوقد.موتلحضرعاصمةضبوهفيهكانتالذيالوقتذاكفيوذلك

مهماتجاربامركزاشباموكانتلهاقَصَبةْالمتعالْبةالدولونتخذهاخاصةبأهميةمحتفظة

قبلردلكوصنعاءويافعوالسحرالمكلامنالقوافلاليهاتردالداخلموتحضرلسكان

كم02نحر!ثباممدينةتبعدالم!صرمالقرنمنالأولالنصففىالسياراتامستخدامانشار

المراجع(.)سيوًنمنالغربالى
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الشاهقة.الجبالبهتحفعريضبوادمارين،قعرظةنحوذلكبعداتجهنا

واصلناثم،قليلاًفأبطأتناالسياراتعجلاتفيهاغطستهشةرمالاعنرضتنا

قدكانوقودمخازنفيهالديناالتيالطريقفيالمحطاتإِحدىوصباحتىالمسيرة

طريقأوقطعناأخرىمرةتحركنابالبترولتزودناأنوبعد،المقدمةوفدلناأئنَها

الطريق.علىالليلوقضاءللراحةنتوقفأنقبلومريحاًسه

وعلى،الآبارمنللشربجاءبالمئاتيُقدرالجمالمنقطيعاًقعوظةفيشهدنا

علىالضرائبتجبيعربيةدولةأوإِمارةكل.للحكومةأجراًأصحابهايدفعذلك

لقعوظةبالنسبةالحالوهكذا،بديارهامرتإذابضائعمنوماتحملهالجمال

.خراجمنماعليهاتدفعثمالماءلتشربالقوافلإليهاتردالتيالوحيدةوبئرها

القوافلطريقعلىتقعالتيالمدنلإِزدهارتؤديكانتالتيالطريقةهيهذه

."والضرائبالماء،البخوروعودواللبانبالتوابلالمحملة

البدو،معمهنتهماكنشالدكتورمارسالبنزينمنتصثالسياراتكانتببنما

سلفاديازين،حبوبلهوصرفحادإسهالمنيعانيكانالذيأحدهمففحص

جميعاًأصيبواالذينقعوظةسكانمنللعديدالأَصبرينمنهائلةكمياتووزع

المدينة.فيطبيباًهنالكأنسمعوالَفجأةبالصداع

بئرقاصدينالرحلةواستأنفنا،بالتحركالإشارةماكرلمشارليأعطىأخيراً

مثمهدوصوَّرالتصويرألةتيريبلأخرج.الظلامحلولقبلنصلهاعلَناعساكر

الطريقعلىليدلاناالبدومنمرثدينمعناأخذناالمرةهذهفي.لقعوظةمفادرتنا

القادمةالتجارةقوافلبهاتَصرْوكانتموتحضروادىبغربالكسرمنطقةفيتقع:"قعوظهَ

لآابرزهمنَهدْقبائلصبطونتسكنهااليمنللادصوعيرهاومرحةوحبان!والحرِنجرانمن

المراحع().عجاج

77

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وليس،قبلمنفعرظةمنأبعدجهةأىنطرلْىلماِنناإِذ،بتاتأعنهلانحيدحتى

المناطقهذهفيحضرموتواديأصبحولقد،المعروفلغنىباطربقهنالك

منطقةفيدخلناذلكعند.بهامررناالنيالأودبةيث!بهوماعادجداًعريضأ

اليمنفيمأربمنيمتدالرمالمنشاسعسهلوهى(ْالسبعتينرملة)ئسمى

منويمتد،بالشرقحضرموتوادكطفوهةحتىميلمئتيتبلغمافةعبربالغرب

رملة،رويداًرويدأالخاليالربعمعيتحدحتىشمالاَمتجهاًبيحانفيتمنع

،غابرةأزمانمنمتوارثأالاسمهذايكونوقد"السبأينسهل!تعنيالسبعتين

وشرقأشمالأوراءهاولماقتبانلمملكةسبأمملكةغزووهومعينحدثبسببربما

.الأخرىالمناطقمن

نشهدولموممتعةمثيرةالممتدالرمليالسهلهذافوقالسياراتقيادةكانت

خمسةبسرعةالسياراتقدنا.الاستكثافيةرحلاتناكلفىقبلمنمثلها

والممتزجةالثابتةالرمالتلكعلىالساعةفيميلاَوأربعينوأحياناًوثلاثين

،للاستعراضواحدخطفيكلهاتطيرطائراتشكلالموكبوأخذ،بالحصى

نأمحاولأويُسرىيُمنةالتصويربألةيلهثبلوصار،للغايةبديعأالمننلرفكان

ولمبهانحلملمبسرعةالصحراءعبابنمخرونحناللحظاتتلكيُسجل

حتىغربامَارِبمنالممتدةالصحراويةالمنطقةهيالألفوليسالمهملةبالعينالسبعتينرملة!!

الحمريوياقرتالهمدانيذكركماصيهدبمفازةتسمىقديماوكانتضرقامرتحضروادي

موتحضرالقديمةالممالكعواصموالغربيهْالجنوبيةأطرافهاعلىتقعكانتالمفازةهذهانوبما

"مصطلح"بيستونالفردالراحلالإنجليزىالمترقأطلقفقدومعينوسباوقتبانوأوسان

لعواصعهاالممالكتلكاختياريكنولمالممالكتلكتاريخمنالقديمةالفترةعلىصيهدثقافة

العالميالبرىالطريقوهوالبخررطريىْعلىاليطرةهدفهكانبلاعتباطأالصحراءأطراو،في

المراجع(.)والغربالئرقبينللتجارة7نذاك
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ننوفعها.

التيالمسافةأضعافثلاثةاليومذلكفيقطعناانناوجدناالسرعةلتلكننيجة

بفترةالشصمغيبقبلعساكربئرووصلناآخريومأىفيقطعناها

الشمسأشعةتحتنتوهجوهيجميلأالبيضاءالقلعةمنظروكان.طويلة

الغربأفلامبأحدساحررومانسيمشهدفيكأنك،المغربقبيلالذهبية

للعساءاللازمةالأمتعةوأخرجناالليلةلتلكالترحالعصاالقينا.ا،مريكى

البيضاء.القلعةجدرانتحتوالمبيت

نارية،طلقاتصوتالبعدعلىسمعناحتىالسفروعثاءمننتحللوماكدنا

الأسلوبهوالواقعفيذلككان.وبندقيتهمسدسهيتحسسبعضتاوأخذ

مجموعةوصلتناقليلوبعد،ضيوفهمام!تقبالفيالبدوأعرابلدىالنقليدى

.الهواءفيالرصاصيطلقونومازالوا،بَلعُبَيْدقبيلةمنفخدوهمعمروآلمن

الهواءفيالرصاصمنمجموعاتفأطلقنا،بالمثلعليهمرددناأنإِلامناكانوما

بحرارةمُصافحتهمفيشرعناثم،الكارينوبنادقالصيدوبنادقالمسدصاتمن

علىيعيثنالصحراءيقطنالذىالأعرابيإِن.وجميعهمجميعنافرداً،فردأ

وإذا.ضيوفهاستقبالمثلكافةالطقوسفيويستخدمهابدونهاويموتبندقيته

كانتماوبقدر،الناروأطلقإِتجاهلثفيصزبطيبةمشاعرلكيبدىأنأراد

بعدذهلتوقد.قلبهمنقربكعلىذلكيدلمابقدرمنكقريبةالطلقات

أخلصليوأبدىبيحانفيودودشيخاستقبلنيعندماأسابيعببضعةذلك

بيسراهرصاصةأطلقبينمامدهث!ةبحرارةبيمناهيد!علىوشد،الإخاءمشاعر

أنفي.منبرصتينبعدعلىمرت

بهمفلحقناإنجولشارشليالدعوةووجهواالليلفيعمروآلمنالمزيدجاء
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لناقالوا.بالهيلمليئةقهوةلناوقدموا،حولهاأقامواالتيالفريقنارامام

أربعهْارتكب،رجلاًوعشرونستةبهقبيلتهممنالجناحهذاإِنمتفاخرين

أماميالذينوالعشرينالستةأوجهمتفحصأفتلفت،قتلجريمةمنهموعشرون

.الشرفهذافييشاركالماللذينالرجلينعلىلأعثر

أردنالأنناعساكر،بئرمنرحالناشددناالفجروعند،التالياليومصبيحةفي

المساء.فيبيحانونصل،واحديومفيرحلتنامنالأخيرالجزءهذانقطعأن

أهلهاشراسةبسببالمحظورةالمنطقةتلك،شبوةسهولمنبجزءأولاًمررنا

شبوةمدينةتركنااننامنتأكدناولما،مُعينةمسافةوبعد،للغريبورفضهم

.البقاعتلكأهلنتفادىأنمحاولينالغربيالجنربنحواتجهنا،خلفناالقديمة

مساحاتفيينتشرونأنهم)ذأهلهايصادفكفقدشبوةعنبعدتمهماولكن

تفرضالواقعفيهيثبوةعلىتسيطرالتيالكربفقبيلة،حولهاواسعة

للقوافلبمهاجمتهماشتهرواوقد،حولهاالمربعةالأميالمنمئاتعلىسطوتها

منجزءاًتمتلكالنيالبريكيقبيلةأيضأوهناك.السهولهذهأنحاءشتىفي

بهذهالمقدسةوا،ماكنالآثار!حرسونظلواالذينالمشائخمنقبيلةوهي،ضبوة

مناثنينرفاتعلىتحتوىشبوةفيقبتانمنهاو،جيلبعدجيلأالمنطقة

حتى،قرونعدةمُنزويةالتاريخيةبكنرزهاشبوةظلتلقد.الأولياءأسلافهم

أصابعلايتعدونغربيينبضعةإِلايزرهاولم،(الخفيةالمدينة)لقبعليهاأُطلق

وبفضللبعثتناالكبيرالحجموبفضلبحمداللهمأمنفيكنالقد.الواحدةاليد

فلم،مباركالنقيبيقودهمعربياًجنديأعثمرخمسةمنالمكونةالحراسةفريق

نفسهاشبوةينةمدنقتحمأنيُمكنناوكان.عدوانيهجومأولتحريثننتعرض

مباغتهجومأوعارضحادثلأيتحسبناولكننا،آثارمنفيهاماعلىونتفرج
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أربعةتقاربوبينهابيننامسافةونركنا،كليةعنهابالابتعادالسلامهْوأثرنا

لنستخدمهماإنجشارلسعليهماعثرشبوةفييعيث!انشيخانمعناوكان،أمبال

إِن)ذ،لديناأسيرانكأنهمابمغادرتنالهمانسمحولم،الصحراءفيكمرشدين

المحليين،البدومنمرشدلديكيكونأنهيالصحراءأسفارفيالساريةالعادة

تريدهاالتيالجهةبلوغكبعدإِلاسراحهتطلقولاكرهينةبهتحتفظولْد

بالتحديد.

شأنذاتشبوةتكنلم،(سبأ)و(شبوة)كلمتيبينشائعخلطهنالك

الممالكعواصممنحداثةوالأكثرأهميةالأقلكالابل،القديمالتاريخفي

إِذ،سبأمملكةوبينبينهاصلةأدنىهنالكوليس،العربيالجنوبفيالمئهورة

لسكانبالنسبةالأوديقيممافيهوليسخصبغيرمكانفيتقعكانتإنها

ميزةكانت.مأربأوتمنعمنلكلبالنسبةالحالهوذللثيكنولم.كئيرين

وذلك،الملحمنهايستخرجمناجمبعضوبها،القوافلطريقفيأنهافقطثعبوة

تجلبالتيللقوافلبالنسبةاستراتيجيمكانفيأنهاإِلىأيضاًيشيرالموقع

وادكطمعتسيرالتيالطرقتسلكالتىوالقوافل،قناميناءمنالبضائع

.+غربهإلىشرقهمنحضرموت

ذكرهائاعفقد.ومعينوتتبانصبأالأخرىالممالكعواصممنثأناأقلشبوةتكن،لم

وذكرPlinyبلينيالمؤرخوصفهافيواطنبوالروماناليرنانالكتابلدىاصمهاوائشهر

أنهاعلىوالآثارالنقرشدلتوقدالبخوربلادعاصحةوأنهاالحتينعلىتربوالتيمعابدها

وبضائعبالبخورالمحملةالبريةالقوافلتجارةانطلاقمركزباعتبارهاهامةتجاريةمدينةكانت

صبامنجالياتبهاتسكنوكانتالمتوصطا،بيضالبحرحرضبلدانالىالأخرىالثرلْى

واْ"ضقراباصمالمعروفالحضرميالملكيالقصرمقروكانتالتجارةفيتعملوقتبانومعين

-وحضورللعرشموتحضرملوكإعتلاءمراصيممنتصفهوماالعقلةنقوسْوتدلْثفير*
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فيالرصاصبإِطلاقالأهاليقابلنابيحانمنطقةفيعسيلانقريةبلغناعندما

،مأخذهالإِعياءمناأخذفقد،المرةهذهلنابالنسبةمثيراًيكنلمولكنهالهواء

مافةعلىأصبحناالذي،البحثموقع،النهائيبالهدفمعلقةقلوبناوكانت

ولكن،ح!سبعليناليتفرجوالاحرلناعسيلانمواطنوتجمهر.منهفقطميلين

إلىمعنايركبواأنبعضهمعليناالحوقد،الدودجلشاحناتنابالنظرللاستمتاع

أطرافعلىالأعرابتسلقالأخيرمستقرنانحوانطلقناوعندما،كحلانهجر

.والحبورالنشوةغايةفيوهمالأبوابورفارفالدعاماتفوقووقفواالسيارات

علىالاحتهفالاتتلكفيللصثاركةضبرةالىوغيرهاوتدمروالهندفارسبلادمنوفود=

أماآنذاكالمرموقةالعاصمةشبوهومكانةموتحضرلمملكةالخارجيةالعلاقاتاتساعمدى

كبيرزراعينئاطمناثبتتبماالأثريهْا!تثافاتفتنفيهوقحولتهاجدبهاعنالمؤلفماذكره

ملوككانالتيالبريالصيدرحلاتمنالعقلةنمْوشاليهتثيروماشبوهصنالقريبةبالمناطق

المناسبةوبتلكتقاموالتيالمركأعلىبالتتريجالاحتفالاتبرامجضمنيمارسرنهاموتحضر

المراجع(.)الماركةالأجنبيةالوفودتحضرها
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الحامسالفصل

الحفريات

الذيعوضالشريفمضيفناعليناأطلبيحانفيلنايومأولصبيحةفي

سنستخدمهالذىوالجناحالسكنيةالغرفحولبناوطاف،منزلهامتأجرنا

زيارتيمنذالقصرعلىأجراهاالتيبالتغييراتفخوراًوكان،كمكاتب

،جيدأطلاءالعلياالأدوارجدرانطُليتفقد.المنصرمالعامفىالأسنطلاعية

التيالكبيرةالقاعةوبهوالمجلستزينكانتالتيالرسوماتتلككثيرأوأعجبتنا

والصوراللوحاتعكستوقد،الولائملهمويقدمونالضيوففيهايستقبلون

الدارصاحبإِلمامعكستكماوالبريطانيةالأمريكيةالثقافةتجاهوديةروحأ

كانت؟المحصوربيحانوادىعالمتتخطىالتيالدوليةوالأحداثبالمعارف

وهماجورجوالملكترومانالرئيسيبرزكاريكاتيريأعملأالرسوماتإحدى

النووية.بالقنابلستالينجوزيفبفصفان

الناسكراممننفرذلكفييُساعده،الشاىأقداحلناعوضالشريفقذم

لكوبيدكطومددتمسترخيأالسجادعلىاستلقيتوقد،المواطنينوعِلية

وسحبلحظةآخرفيرأيهغيَّرمبتسمأليمدَّهاالذىالبيحانيولكن،الثاي

عادت.الشاىفيتسبحخضراءذبابةرأىلأنهالجبينمقطبوهرالكرب

التيبسثابتهالذبابةإِخراجمنتمكنأنبعدالبيحانيصديقيلوجهالابنسامة

.أخرىمرةالكوبليومذ،الأوساخمنطبقاتعلبهانكدست

منبنايلحقحتىالبرايتالبروفيسورسينتظرالرئيسالحفرياتبرنامجأنرغم

المبدئية.الخرائطونعذالموقعنتفحصبدأنافقد،مستشفيأبهامكثالتيسيؤن
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إتامفاسكأوأطَ!االصءىصسي!كىالاياسهده،السحاوىاصحةكا،شا

اط!اححه.اسد!يهاالقعانل
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فيملمرسةكشوفاتنُحققأنعسىسهولةالمواقعبأكثرنشرعأنرأينامنوكان

التيوالمدينة.الصيففصلفيونتوغلالحريثشدانقبل،أسابيعستةخلال

ا3فوتغطيها،هكتارأستينمساحتهاتبلغالرملتح!مناقتلاعهابصددنحن

فقدلذلك،العملمنأكثرأوسنواتلعشرازالتهاتحتاجالتيالرمالمنالأطنان

منهانخرجأننستطيع،صغيرةمساحتهاثلاثأوبقعتينعلىنركزأنقررنا

التاريخية.تمنعبمدينةالخاصةالمعلوماتمنممكنقدربأكبر

العملبراونوكيني)نجشارلسوبدأالجنربيةالبوابةمنطقةعلىرأشِااستقر

الرمالبينمنذؤاباتهاظهرتالتيالآثارنتوءاتهواغراناومما؟الفورعلىفيها

وجدمثلاًام369عامففي،قبلمنقديمةنقوشاتبهااكتشفتوالتي

فيقديمةنعوشأ3نذاكبيحانبمنطقةالختصالسياسيالضابطبيرونستيوارت

أسماءوسرد(،...كحلانمدينتيفي،قتانملكأنا)كالآتيتبدأالمرقعهذا

.(1له)تابعةأنهازعمالتيالمناطق

بالمناطقآنذاكالمسجلةاللغاتعنقليلأتختلفبلغةمكتوبةالقتبانيةالنقو!ثر

الحاكمةالأسرأفرادوأسماءالنقر!ننأقدم.العربيةالجزيرةجنوبفيالأخرى

سبأفيالسحيقالزمنذلكفيالسائدةاللهجاتمنتتألفهجينبلغةمكتربة

فيهتحكمسبأكانتالدهرمنحينمرأنهإلىكذلكالدلائلوتشير،وقتبان

الىتقعالتيمعينأهللغةإِلىأقربحقيقتهافيكانتالقتبانيةواللهجة.قتبان

لفةعنقليلاَوتختلف،حضرموتلغةإِلىكذلكوأقربقتبانمنالشمال

وقتبانمعينبلغةتحدثتالتيالشعوبأنذلكمننستنتج.السبئيين

هجرانوأثبتالقتبانيةالنقرشرودكاناكي!النمساويالباحثجمعام429عامفي(1)

المراجع(.)القديمةتمنعمدينةهربي!حانفيكحلان
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غازينجاءواالذينسبأأهلقبلالمناطقهذهفيتعي!ثنكانتوحضرموت

المحلية.اللغاتفيواسماءهممفرداتهموأقحموا

ولغاتيمةالقدالحِمْيَريةاللغةكتابةفيالمستخدمةالأبجدبةالحروفكانت

متحركة،حروففيهاوليسساكنة،الزمانذلكفيسادتالتيالعربيةالممالك

ومازالت،الحديثةالعربيةاللغةمنبكثيرأكثر،شديدةبسهولةقراءتهاويمكنك

تاريخهايعودوأصواتأساكنةحروفأنستخدمالعربىبالجنوبالمستخدمةالعربية

اللغةفيواضحأالكنعانيالأثرومازالالأخرىاللهجاتمنأكثر،السنبنلآلاف

فيهاالعِبريةالهجاءحروففإنالمثالسبيلوعلى.العربيةالجزيرةبجوبالعربية

متحركة،حروفستةفيها،وعشرونأربعةاليونانيةواللغةحرفأ،وعشروناربعة

وعربية،متحركةحروفخمسةمنهاحرفاْوعشرونستةفيهاالإِنجليزيةواللغة

تتالفيمةالقدالحضرميةالأبجديةكانتبينما،حرفأوعثرونثمانيةفيهااليوم

.(1َمتحركأ)حرفاًبينهامنليسحرفأوعشرينتسعةمن

رذلكبمفردهكلالمانيانعالمانالقديمالجنربفيالمستخدمةا،بجديةالحروفاكتئمف(1)

أكملالذكيهوهذاجسينيمىوكان.(جينيىرلهمو)(دودثرأدفن)وهما،عاممئةقبل

العلحيةالقواعدأرصالذىوهو،بالعربيةالقريبةالصلةذاتالفينيقةالأبجديةطلاسمفك

الجنوبفيالمسنخدمةا،علامبأسماءكاملةفائمةوأول.الأنجيلبهانزلالتيالعبريةلدراسة

الجنربلغةلنحورصدوأولام349عاملوفانمنريكمانزالبروفيسورنثرهاالقديمالعربي

.أم439صنةهوفنرماريا.دكتبته

إِثرالحاضرالوقتفيمقبولايعدلمالفييقيةصاشتقالجنوبيالعربيالمندحطبانالغول*

النيوالنقثةا،ناريةاحتئافاتعلىبناءالمتاخرةالدراساتقدمتههااقيالجديدةالمعطيات

الجنربيالعربيوالمشدالفينقيةبانتماءاليومالسائدةفالنظريةذلكومعاليمنفيمؤخراتمت

الصعوباتصالكثيرتواجههامازالتالسينائيالخطعنبدورهنثاأمساميالفبائياصلالى

للحطمرازياالمندخطيكونأنالمحتبعدغيرمنأنهالاالقاطعةالأدلةتوفرعدممنوبالركم

المراجع(.)الأصلفيالينائي
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حروفاًبتر!فلندرزالسيرالمصريةالآئارعالماكتثمفعامخمسينوقبل

قبل،منمعروفةتكنلمبسيناءالحادمسرابتمنطقةفيمنسوخةأبجدية

بينالوثيقةالعلاقةطلاسمفكتلأنهاشهورةالأبجديةالحروفهذهوأصبحت

كانتالتيالكنعانيةواللغاتالقديمةالنقوسقفيالمسجلةالعربيالجنوبلغات

في(ب)حرفأننجدمثلاً.العربيةالجزيرةمنا،قصىالشمالفيسائده

القديمةاللفاتنقوشاتفيالموجود(ب)الحرفيشبهالخادمسرابتأبجدية

منطلقمنالعلاقةهذهالبرايتالبروفيسورزميلناأكدولقد.العربيللجنوب

جبالقممإلىوصعدسيناء،زارعندماسنواتبضعقبلبهاقامالتيالدراسات

أوضح،جدرانهاعلىالمشهورةالنقويقوقرأالزمردمناجموزارالخادمسرابت

0015عامسادتكنعانيةلغةهيالنقوشتلكفيالمستخدمةاللغةأنألبرايت

الغالبفيوكانت،العبريةاللغةمنهاتفرعتالتيالأماللغةوهيتقريباً.مق

عبرمنهايهربواأنقبلمصرفيكانواعندما)سرائيلبنوبهاتخاطبالتىاللغة

.السلامعليهموسىصيدنابصحبةالأحمرالبحر

المرضمنشفيأنبعدبحضورهوسعدناالبرايتالبروفيسوروصلأخيراً

الشكلياتمنفرغناأننالووتمنى،العملفيبكلياتهالبروفيسوروإندفعتمامأ،

الأساسي،لعملناتفرغناقدنكونحتىمجيئهقبلالبروتوكوليهوالإِجراءات

قصرهفيلبيحانالفعليالحاكمحسينالشريفلزيارةمعناذهبذللثرغمولكنه

تمنع.منالجنوبإِلىميلاًعشرسبعةمسافةعلىالقصابببيحان

منوماجاورهبيحانواديفيشأنأالناسأعلىهوأحمدبنحسينالشريف

بنسائهومغرمالجيدوالطعامالرمايةيحب،الطلعةبهيطويلرجلانه،مناطق

أصبحوقد،وذكاءولباقةكاريزميةذوقائدوهو،الألوانالزاهيةالملابسويُفضل
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شخصيتهبقوةنسمةالفوعشرينخمسةنحومنيتألفلشعبالفعليالحاكم

لدىمكانةومنحكمةمنبهيتمتعمحسنبنأحمدوالدهماكانوبفضل

قبيلةنزاعاتتوسطعندماأحمدالشريفمكانةتأكدتولقد.المنطقةمكان

اقناعهمافيونجح،منهاالجنوبفيالمصْعَبينقبيلةمعبيحانشمالفيبلحارث

العربيةالقبائلمعالبريطانيةالاتفاقيةعلىالمبنيةالمفاوضاتطاولةإلىبالجلوس

فيالسلامفحل،مضنيةمحاولاتبعدذلكفيحسينالشريفونجح،بعدن

الدماءوسفكالحروبمنافضلذلكبأنالأطرافكلواح!ستالمناطقهذه

المتبادلة.والثارات

كانفقد،بعدهالخلافةمشكلةواجهأحمدالشريفعلىالكبرأناخوعندما

الثمريفوهو،سناَأصغرهممهابةوالأكثرفيهمالأجدرولكنأبناءثلاثةلديه

يخلفهبأنام349عاموفاتهقبيلمرسومأأحمدالشريفأصدرهكذا.حسين

جدهوفاةبعدإسمياًحاكمأالحفيدأصبحوبالفعل،حسينبنصالححفيده

الحادوالذكاءالقويةالثصخصيةذوحسينالشريفأبوههوالفعليالحاكموأصبح

موتهبعدبيحانحسينالثريفيحكمأنأحمدالشريفضمنالطريقةوبهذه.

عهدمعبيحاندخلتيبدووفيما.وقتالنزاعفيمعهإِخوانهيدخلأندون

وأصبح،قبلمنمثلهاتشهدلموالاسنقرارالسلاممنجديدةمرحلةفيحسين

العشرين.دونمازالوهوبالأميريُلقبابنه

،باهرةإِضاءتهبهوإِلىأدخلوناحتىحسينالشريفقصروصلناانوما

أطرافه"علىوالطنافسوالأراثك،كلهاالأرضيةيُغطيالفاخرالعربىالسجاد

أشكالهبمختلفالطعاملتناولمجاورةغرفةالىدُعيناالشاىاحتسيناأنوبعد

أتهيئهكنتالذىالعربيالجنوبطعامفيرأييغيرتوليمةكانتلقد،والوانه
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،والمتبلاتوالمحمراتالمشوياتأنواعشتىأمامأنفسناوجدناإِذ،الشيءبعض

نألابدفكان.وفاكهةومرقوحساءوعسلوبيضوأرزودجاجضأنلحممن

ذلكبعد.وتعددتالأذواقاختلفتمهمايناسبهشيئاًمناواحدكليجد

مطولأخطابأمسامعناعلىحسينالشريفالقىحيثضخمصالونإلىتحركنا

وأكدلمدينتهبمقدمنافيهرحب.فوريةترجمةبترجمتهالبرايتالبروفيسورقام

ورددت.إِلخ...نشاءوقتأىفيقصرهفيلاستقبالناواستعدادهمودتهلنا

ونقلهامسبقاًمعدةتكنولمالخاطرعفوجاءتمناسبةبكلمةالشريفعلى

البديعية.بالمحسناتجملهاولع!4،البرايتالبروفيسورللعربية

جنبية()معقوفينخنجرينتيرىولبللىِالثريفقدمالكلماتوبعد

لاحظلأنهللبروفيسورواحدأيعطلمالصسريفأنويبدو،مدهةنقرشعلعهما

وا،يحتاجالذىالنوعأنهعليهلايبدوذلكومع،البعثةفيشخصيةأهمأنه

ا،خيرةالاَونةفينادرةأصبحتالمحدوبةالخناجرهذه.كهذاسلاحأيستخدم

وتركوافلسطينإلىهاجرواالذيناليمنيوناليهودهمالأصليينصناعهالأن

.شونلعدةفيهأقامواأنبعدالعربيالجنوب

بالرقصاستمتعناحيثالقصرسورداخلوار!عةساحةإِلىدلفناوأخيرأ

ليلةوالفشهرزادأيامإِلىلحظاتفيورجعنااليمنمنفتاتانأدتهالذىالشرقي

وقد،المتلالئالقمركضوءتتمايعىالتىِوالأجساموالدفالنايخلالمنوليلة

عنقيهماحولالفضيةالحليمنأرتالأوحملنالألوانزاهيةحللاَالفتاتانلبست

معيتناغمصليلأتصلّوالعقودالأساورتلكوكانت،وأرجلهماوأيديهما

بالجنبيةمنمنطقين،بالمئاتحسينالشريفحراسخلفناوقف.الرقصحركة

الصرامةعليهمتبدو،الأجسامطوال،بالجنجانةالمعبأةوالأحزمة،والبندقية
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احدىمنياقتربتحتى،الساحرالجوذلكفيأنفسناننسىأنكدناوالشراسة

الذكطالبعيربولرائحةشعرهامنتنبعثوكانت،أمامىوانثنتالراقصتين

وبعد،الضجرمنشيءوأصابناالرقصبريقخفذلكبعد،شعرهابهم!فْفت

ومقدرتهماالفتاتينهاتينصمودإِلاإِعجابناعلىيستحوذشيءيبقلمساعتين

.الساعاتهذهكلالمتواصلالرقصعلى

فيأبوزنيمةلستراحةفيعامينقبلالغجرياترقصمعالأولىتجربتناكانت

موعىسيدناعندهعبرالذيالموقعاكتثصافنالمناسبةاحتفالأأقمناعندماسبناء

الغانياتمنوئلاثالعازفينمنأثنانأبهجناحيث،الأحمرالبحرالسلامعليه

كلكانت.مذهلةببراعةالشرقيبالرقصيسمىمارقصناللائيالغجريات

فهي،العقللايصدقهابصورةوأردافهابطنها،عضلاتفيتتحكممنهنواحدة

الأيسر،الجانبإِلىتقلبهثم،الأعلىالأيمنالجانبإِلىبطنهاترفعألىتستطيع

فيدوائرشكلعلىالحركةهذهوتستمر،الأيسرا،سفلللمربعبهتهبطئم

البروفيسورنحوالراقصاتتوجهتوقد.المعاكسالاتجاهفيثم،معيناتجاه

فيلدهنرىلأنبنظراتهنإِليهويتوددنبجانبهيرقصنوصرنحولهوتحلقنالبرايت

منيتوفيوكاد،البروفيسوروجهفاحمرَّ،ثرىرجلالبروفيسوربأناخبرهن

(.العضلاتعلىعجيبةسيطرةهذهإِلهىيا):كانبهماعلقوكل،الخجل

راقصاتبمستوىتكونافلمحسينالشريفجلبهمااللتانالراقصتانأما

الحريمقسمإِلىزيارةتيرىقلاديسإِختلستترقصانكانتاوبينما.سيناء

اللغةمنشيئاًيتحدثكانوالذىسنةالعشرينذىالأميرمعبالقصر

أجنحةفيالخبّأوالجمالاطسنعنلنالتحكىِالصبربفارغوانتظرناها،الانجليزية

الجميلاتالنساءيعشقحسينالشريفأنعرفناوقدخاصة،بالقصرالنساء
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.بيحانمنطقةأركانكلمنزوجاتهويختار

ولم،امرأةعشرةاثنتيالغرف)حدىفيوجدت):الحريمعنقلاديسقالت

.(.الدارصاحبكريماتاوزوجاتكنإِنأتبين

بعضهن،جداًمبكرةسنفيالزوجيةعالميدخلنقدبيحانفيالفتياتإِن

للشريفجاءأحدهمأنببيحانأيامنافيحدثوقد،عشرةالثانيةسنفي

علىالثريفوتزوجها،ميلادعيدكهديةربيعأعشرالأربعةذاتببنتهحسين

كيف،الضيفنساءعنقلاديسسألتُ.العصصرينزيجتهتلكوكانت،الفور

مكتنزةأعجاز،لهنالزيتونكفاكهةالبثرةسمراوات)نهن):قالت.وجدتهن

."وجميلاتوخجولات،مكحولةواسعةوعيون

ذاتامهمثل،سنأالزوجاتلأكبرقدمهاصالحالأسرأنقلاديسوذكرت

بينالغرفةأركانإِحدىفيالمساندمنكومةعلىأجلسهاثم،سنةالأربعين

وما،قلاديسحولينحلفونالجميعوأخذ،المحتثداتوالفتياتالنساء،دهشة

جلابيبفيكنبل،الشارعفيبعحاننساءكسائرالسوداءالعباءةيرتدينكن

الخصر.منطقةحولضخمةأحزمةوعليهن،الألوانجميلة

وناولتهالفضىحزامهاالزوجات)حدىخلصتطويلةصمتفترةبعد

منساواةنظرةلكينظرونعندماالاهديةيعطونكلاالعرب.إِنلقلاديس

تبادلهمأنمنكيتوقعوننفسهاالمرتبةفييضعونكوعندما،الاجتماعيةالناحية

وقدمتهلديهاالمفضلالتركوازىسوارهاقلاديسخلعتذلكعند،بهديةهدية

حزامها.أعطتهاالتيللمراةهدية

الباكرالصباحفيالمكانغادرناثم،حسينالريفقصرفيتلكليلئناقضينا

قامواعناتخلفواالذينوالآخرين،وقلاديسبل"ولكن،تمنعنحومتوجهين
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.النهاربضوءمستعينيينالراقصتينيتصوير

ثمانيةزهاءتمنعجنوبيقعتلإِلىتمنعإِلىطريقنافيونحن)نجشارلسواشار

ارتفاعهبيضويتلوهو،فيهحفرباتهالبرايتبروفيسوريبدأأنواقنرحأمبال

ا)شجيراتوبعضوهناكهناحشائ!منمسحةعليه،قدمأسبعيننحو

كانالتلهذا)ن:شارلسقال.حميدبنهجريُسمى،سفحهعندالمحطوطبة

أنهاويبدو،تمنعمندرجةأقلولكنها،يبدوكماالماضيفيمهمةلمدينةموقعاَ

اتجاهين،إِلىمنهايتفرعكانالذيالقديمالبخورطريقمنمقربةعلىكانت

.عدنمنالقريبةالموانئنحووالثاني،وظفار،حضرموتنحوأحدهما

ومهما،فيهاأقامراأونثأواالتيالأمكنةنحوالبشرعندغريزىحبهنالك

كالمغناطيس،قاطنيهمنتبقىمنيجذبينفكفلاتهدمأومعينموقعنهالك

مدينةفوقمدينةئبنىوهكذا،يمةالقدا،طلالفوقالجديدةمساكنهموببنون

سحيقة،أعماقإلىالأرضباطنفييغوصالركامتلالنهايةفييتصاعدأنإلى

يغرسونالذينوالحفرياتالاَئارلعلماءبالنسبةالأمريسهللذلكونتيجة

ا3فعبرغطتهاالتيالرمالطبقاتعنهاويبعدونا،طلالهذهحولمعاولهم

الأ-خرى.إِثرالواحدةجاءتالتيالبائدةالحضاراتعنالنقابفيكشفونالسنين

غصناعندماولكن،حميدبنهجرمنجزءاَأبادتالتعريةعواملأنوجدنا

إِحداهابنيتتقريباَمدينةعثرةلاثنتيمترادفةطبقاتوجدناالتلأعماقإلى

هذافيوالاستقصاءللبقاءالبرايتبروفيسورشهيةوتفتحت،الأخرىفوق

الموقع.

منكلهاالقصةنقرأحتىولكن،التاريخشباكمننطلكأنا):لهقلت

يابروفيسور؟(كذلكاليس،مضْنومجهودكثيرلعمليحتاجفذلكالداخل
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عينيه.فيمبشرأبريقاَولمحت،كلاميمؤيدأرأسهالبروفيسورهز

قاعها؟(إِلىنصلعندماالطبفاتهذهتقودناتاريخيةفترةأي)إِلى:سألته

فبلالعائرالفرنفيكانتالتيوذروتهسبأعهدإلىستقودنابالنأكيد):قال

منأبعدإلىوربما،السلامعليه)براهيمسيدناعصرإِلىبناتذهبوربماالميلاد؟

التاريخ(أعماقفىِذلك

حفروهر،الثانيالحفرياتموقعيصبحلكيحميدبنهجرعلىاختيارنا!قع

القتبانيهْللحضارةالزمنيالتسلسلعلىالضوءإِلقاءعلىيساعدنامعينقطاعي

الشماليالحائطبقربوالئاني،الجنوبيةتمنعبوابةكانالأولالموقع؟يمةالقد

الكتابةبعضعليهمنقوصقحجرعلىبدويعثرقدكانالموقعهذاوفي،للمدينة

القرنفيكتبتأنهاويبدوسبأ،لالهموجهةتعاويذعنعبارةوهيبعيروصورة

Yالميلادقبل،ول.

النيالعاملةالأيدىإِيجادهيالتاليةوالحطوةالحفر،مواقعحددنالقد

.المشروعهذافيسنستخدمها
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السادلرالفصل

الرّهلهنوسُحُبجبالٌ

منذتتراكمالتيالرمالتزيلأنأردتإِذاالرجالمنضخملعددتحتاج)نك

متوافرةالعمالةأنإِلىطمأنناعوضالشريفولكن،صنةالافثلاثةاوالفين

.بيحانيوادي

يبدوولكن،شخصمائةمنأكثرجاءناحتىالعمالطلبننارسلناإِنوما

ولاعقلاً،عضلألايتطلبالأمريكانمعالعملأنالمدينةفيأشاعماشخصاًان

؟والأيفاععقلياًوالمتخلفينوالمعاقينالكُ!ئحمنهائلةأعدادأمامأنفسناوجدنا)ذ

لتلبيةالمرضىمنأفرغتإِنهالقلنابيحانفيمستثمفياتهنالككانتلوحقيقة

طلبنا.

من،مناسبونآخرونأعرابجاءناالمتقدمينمنالغالبيةرفضناعندماولكن

والأوديةالصحراءيقطنالذىالبدو!طإِن.للعملوقابليتهمأشكالهمحيث

فيالبنيةونحيفراسالموقوىكاء،iiادL-شخصهوالمناطقتلكفيالمنتثرة

قوةلديناتجمّعتقليلوبعد.البديهةوسريعدائصأوجاهزوحاذقضعفغير

ونشاطبهمةالعملعلىمعناوانكبوا،وشابرجلبثلاثمالًةتقدرعاملة

لدرجةوالحماسالتنافسمنطيبةروحبينهمونشأت،حولهميدوربماوث!غف

أحياناًنتدخليجعلنامماالآخرينليبزبمفردهضخماًحجراًيحملقدأحدهمأن

بلسهلاًالعملكانوما،الحجرحملفييساعدوهأنأقرانهمنآخرينونأمر

.قاهرةظروفوفيالشمسلهيبتحتوشاقأمضنيأكان

عدنفيالمتبعةبالطريقةالعمالوبدأ،الرمالإِزالةكانالعملمنجزءأكبر
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عقيمةوسيلةأنهاوراينا،بعيداًوحملهاضخمةأكياسعلىالرملجرفوهي

قريةمنطلبناهاالتي،السعفمنالمصنوعةالسلالاستخدامفاَثرناوبطيئة

بالفرلْىشعرناحتىالسلالبتلكالاستعانةفيبدأناإِنوما.المجاورةعسيلان

كيفيةحولبيننانشأبسيطخلافثمةولكن،وأسهلأسرعالعملوأصبح

ولكنأفضلالرأسأنرأينا)نجوشارلسأنا،الجنبأمالرأسعلى،السلةحمل

وافقوقد،الأرضوعلىالرأسعلىيتساقطالرملأنيرىكانألبرايتبروفيسور

هذامنا،ثقاللحملالمعتادهطريقتهم)ن)ذالبروفيسوررأ!علىأنفسهمالعمال

فيمرةذاتحدثولكن.الحرضعظمةفوقالجنبعلىوضعهاهيالنوع

وتبعهفرافقرأسهعلىالسلةبحملأحدهماقنعتأن،البروفيسررغياب

الحفرموقحمنالعمالصفوجدالبروفيسورعادولما،الفكرةوأعجبتهمالآخرون

ذلكعلىيعلقولم،رؤوسهمعلىالسلاليحملونوهمالرملمصبإلى

.المنوالهذاعلىالأمرواستمر

عْضرعندما،نك،كذلكصعبةعمليةالرملمنالتخلصثمالحفرعملية)ن

للعمالتتركأنلايجوزالرمالتحتالمطمورةوكنوزهاالقيمةالاَثارعنبحثأ

الذيالأثركطالعالمإِشرافتحتالحفريكونأنيجببل،الغاربعلىالحبل

الموقع،ذلكفيالمحتملةالاَثارنوعهووما،عمقههووما،المكاناينيعرف

كالمجرفة.الحادةبالأدواتالجرفيتوقفبالضبطمتىيعرففهووذاكهذاوفوق

هذاعلىتدربوالأنهممصرصعيدمنحمالينجلبفينأملالحقيقةفيكنا

ا،ثربهْالكشوفاترائدبتريفلندرزالسيرعهدمنذ،أجيالعدةمنذالعمل

بسكاننستعينحالكلعلىنحنها،لذلكوقتأنجدلمولكننا،المصرية

..زملائهمعلىكمراقبيننعينهموأخذنافائقةبسرعةبعضهمتعلمالذينبيحان
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بوجودالإِحساسبمجردالجرفيتوقفأنهوالمشرفينبهؤلاءانيطواجبأهم

كالفرشاةذلكبعدنعومةأكثرأدواتاستخداميتسنىحنى،أثريجسمأومادة

يبدووقد،قيمةذاتأشياءوأآنيةأوخزفعلىالدلالاتأولتظهرعندما

مثلولكن؟كوبأوقدحمننتفةتعنيماذا:العربمنلكثيرقيمةبلاالثيء

التواريخ.بموجبهايعرفأنيستطيع،كبيرأالهاماًالبروفيسورتمنحالقطعةئلك

كثيرأالأمرحقيقةفيولكن،الأولىالوهلةمنذسهلأالرملمنالتخلصيبدودْد

مكانفينعثرثم،الحفرعمليةعنالنابخوالركامالرمالفيهنلقيمكاناًنختارما

منهو)نماالرمالمنللتخلصاخترناهالذيالمكانأنإِلىيشيردليلعلىالحفر

أردناو)ذا.فيهالحفرونبدألديهنقفأنيستحقأثريمرقعوهوبمكانالأهمية

للوقت،هدرذلكفإِنالأثريةالتخوممنجداًبعيدةنقطةإلىالرمالنرسلأن

المنطقةعنبعيداًالرمالنقلفيالسياراتواستخدمناالحلذلكآثرناولكنا

حميدبنهجرتلاعلىمن،الرمالنلقيأنحاولناقدذلكقبلوكنا.ا،ثرية

رفضواالعمالولكن،آثارعليهلاتبدو،جافمجرىيوجدحيثالقاعباتجاه

ونظيفعذبسلسلبماءحوافهحتىالخريففييمتلئالمجرىهذاإنوقالواذلك

حفرياتنا.تفرزهاالتيتربةوالأوالصخوربالرمالنسدهلاأويجب،

الرمالتلكمنتتخلصأنوأردتتلقمةعلىتجل!كنتإِذاولكن

وكلما؟بجنباتهمارةالتلسفحنحوتهيلهاانسوىتفعلماذا،والصخور

فوقمنبالرمالليلقواالسطححتىللتسلقعمالنااضطرالحفريةأعمالفيغصنا

)هالةفيالاستمرارعلىاخيرأالحالبناواستقرالبدائلكلفيبحثنالقد.النل

مننتخلصأخرىومرة،اليومخر3نأتيثم،التلأعلىمنوالحجارةالرمال

اكتث!فناوقد،آخرمكانإلىبإبعادهاالجدولمجرىعلىتساقطتالتيالرمال
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.بالماءالجدولوامتلاوقتهافيالأمطارهطلتعندماالتصرفهذااهمية

استمربينما،رواتبهملصرفالعمالاصطفبالموقعلناخميسيومأولفي

المهمةبتلكإِضطلعوقد،منهمآخربجزءالخارجإِلىالرمالونقلالحفرفيالعمل

نعطيكنا.باسكتلنداأندروزسنتجامعةمنهنيمانالاسكندربروفيسور

،للصبيانريالونصفللرجالبالنسبةاليومفيتريزامارياريالثلثيالعامل

ندفعكناذلكإِلىبالإِضافة.العالممنالجزءذلكفيجيدةدخولأوكانت

شيءأممطأووالأنيةالخزفوقطعكالنقوشثمينشيءعلىيعثرمنلكلالإِكرامية

يقظينوجعلتهمبالعمالالسحرفعلالإكراميةفعلتوقد،للباحثينمهم

حساباتزادتوقد.الآثارعنالركامفييبحثونوهم،كالنسورومتحفزين

والعملات"الخردةاعنالبحثوكان،هنيمانبروفيسورمسئوليةمنالإكرامية

نصف:مختلفةاحجامبسبعة"هـالبكثمةنستخدمكنا.عسيرأأمراًالصغيرة

،بكشاتخمس،بكشاتأربع،ونصفبكشتان،بكشتان.بكشة،بكشة

دولارنصفيعنيوذلكبكشةأربعينيساوممماتريزامارياريالإِن.بكشاتعشر

أمريكى.

العاملينبعضوكان،الشمسوغابت،نهايتهاليومقاربالخميسذلكفي

نهايتمنيقتربوهوالعملسيرعلىاطمئنوقفتبينماهنيمانيساعدون

فيالعمالوانصرفمهمتهمنيفرغالصرافالبروفيسوركاد.اليوملذلك

!مضطربنقاشبهاحلقاتهم)حدىأنلاحظت،يتنافسونصغيرةمجموعات

.الرجالمنكثيراًأنولاحظت،بهدوءالمجموعةتلكمناقتربت.للشكويدعو

ذلك!فيماشيءمنمكتومةئررةعليهمبدتوقدساخطونغاضبونوالأولاد

في%الجواسيسمنلاينضبنبعدائماوهنالك،عيونيأحدأرسلت.المكان

؟؟أ!و
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نأاستطاعالسنفيكبيرشيخهناك.اليقينبالخبروجاءني،العربيةالجزيرة

علىبالابتزازيحصلأنواستطاعالعمالعلىتسلطيةوضعيةلنفسهكلق

لاستحقاقاتهم.صرفهمبمجردالرجالوبعضوشابصبيكلمنواحدةيكشة

تلكلأخذدعتهالتيالأسبابأتفهمأناستطعولمالعربيةفيطلقأأكنلم

.فورأالأمرذلكإِيقافقررتولكنني،المبالغ

العمالوسطوالاختفاءقميصيبخلعالشيءبعضمتخفياًالشيخنحوذهبت

يسمع-ضىجيبيفيالتي(المحليةالعملة)بالبكشاتأعبثوكنتبهالهيطين

مذَأصابعيبينأحملهاكنتالتيالعملاترنينوسمعمنهاقتربتولما،صوتها

فوجئولكنه،يديمنبكشةينتزعأنوحاولغريزيةوبصورةبسرعةممده

فزعإِلىانقلبتثم،بدهشةنحوىونظرخاليةيدهوعادتالقوية!بضتي

لتلكأوالمكانلذلكأخرىمرةيعدولمللريحساقيهوأطلق،عرفنيلماكلطيد

أنقذتهم،ننيوالامتنانالإِعجابمنبكثيرنحوممطينظرونالأولادوكان،العادة

الذىوماالرجلذلكحقيقةأعرفأناستطعلمولكنني،الرجلهذا.من

القسرية.الإِتاوةأوالجزيةأوالضريبةتلكلهيدفعونلاجعلهم

فييعملبدأ،الاتاواتجابيعنيختلفنوعمنآخرمسنشيخعليناومر2

أنهنكتشفأنقبلأيامثلاثةومضت،حميدبنبهجرالبرايتبروفيسور؟!ريق

فقررنا،عملهفيومخلصمجدالأمرحقيقةفيولكنه،بالمائةمائةلىإعمى

للمبانيالحجريةالحيظانلينظفبعصافرشاةالبروفيسورفأعطاه،منهإ*ستفادة

لايصيبحتىرفقبكلذلكيفعلأنوعليه،الركامبينمنلناتبرزالتيإ*ثرية

أوشكيومذاتولكنه،المهمةهذهفيالثيخبرعوقد،تلفأوضررأيالآئار

كناالتيالمائ!ةالحيطانإِحدىقاعمنالرمالكلازالعندمابحياتنايوديْ

إ،
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رؤوصنا.فوقكلهالمبنىلانهارالإلهيةالعنايةولرلا،ظلهاتحتنجل!

مثلوزملائهالبرايتللبروفيسوربالنسبةبالمفاجاَتمليئأحميدبنهجركان

الكومةتحتيعثرأنتوقعالذكطالبلجيكيالعالملوفانجامعةمنجام.البرتد

منازلحيطانيكتشفحفرعمليةأولمنذبهفإِذا،والأوانيالخزفبعضعلى

ربماإِذالسلبيجانبهمنخفنافلقدمثيراًالكشفهذاكانوبقدرما،معبدأوربما

أردناالذيللقاعدةالقمةمنالقطاعيالحفروهوالأساسيهدفناعنذلكيعصألنا

فنرةعنعبارةلناتكشفتالتيالعلياالطبقةكانت.واحدموسمفيننجزهأن

كماالحميريةالفترةوليست،ام04.و0001عامبين،الوسطىالعصور

للممالرثوارثةالميلادىا،ولالقرنفيالحميريةالحضارةأزدهرتلقد.توقعنا

ومعين.وسبأقتبانمثلالعربيالجنوبفيالقديمة

الأدلةايجادهوحميدبنهجرفيالبرايتبروفسورلعملالرئيسيالهدف

قتبانمثلالقديمةالعربيةالجنوبيةللحضاراتالتاريخيللتسلسلالعلمية

جيد.أمرلهوونقوشورسوماتومعابديمةقدمنازلعلىعثرناولو.واخواتها

ضمنواحدجانبفقط،للعراءكاملةتاريخيةمدينة)خراجفيلانرغبولكننا

طبقاتهامنعيناتوتاخذبئرأتحفركأنك،تحتإِلىفوقمنواحدةفتحة

منالأثريةالقطعمنهاتؤخذ،مربعأقدمأستونمساحتهاالفتحةوهذه،الختلفة

المهندسبويينريتشاردالدكتوريقومذاكعند.لمكاتبناوتنقلوغيرهاخزف

ويمْوأ،أثريأتنقيباًفيهأجريناقطاعلكلخريطةبرصمرودجزيرةمنالآثاروعالم

يذهب!أنالبروفيسررمننطلبذلكبعد.كلهاالزوايامنبتصويرهرومينأوكي

.الرمالو)زالةحفرهمفيالعماليستمرحتىللراحةويخلدللمعسكر

دائمأفهو،الهيّنبالأمرليسالبرايتالبروفيسورمعالتنقيبفيالعملإِن
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فيالنيامكليوقظمعدوداتدقائقوبعدصباحأالخامسةفينشيطأ!صحو

لاداعيالتيالاستهلاكيةالأشياءضدفهوالتقليدىالنوعمنأنهوبما،المعسكر

.والبذخالإِسرافلايحبوهو،تمامألهالايحتاجالإِنسانكانإِذالها

العماليزيلحيثفاريروجورجماكولمشارليإِشرافتحتالحفرعمليةتنم

والمداخل،المنافذتسدالتيالحجارةأى،للسطحبرزتالتيالحيطانمنالحجارة

ذلكبعد.المعَيناليومفيالمطلوبالمستوىيصلواحتىوالركامالرماليزيلونثم

.الآثارعلماءلفريقوإعدادهتنظيفهتمالذىالمكانليدرسالبروفيسوردوريأتي

فيالمتحخراتعالمكذلكبهايمرالآثارعالمبهايمرالتينفهاالمراحل

نأيحاولأولاًفهو،السنين*فمنذالمتحجّرهوالطيورالحيواناتلبقايادرامشه

استنتاجاتهبمقارنةثانياًويقوم،معينموقعفيالمفترضالتاريخيالتسلسلكثبت

بقاياوجدفإِذا.ومتباعدةمختلفةمناطقفيأخرىأماكنمعالموقعذلكمن

،(يوسين)المسماةالتاريخيةللمرحلةتابع(اليوهيبوس)نوعمنمتحجرحصان

الصخورأنيستنتجبأفريقياآخرمكانفيكهذاحصانأوجدإِذاثم،امريكافي

خرىlعلرممنعرفلأنهوذلك،نفسهالجيولوجيللعصرتنتميانالمنطقتينفي

الجيولوجي،الأرضتطورمنفقطواحدةفترةفيعانزالخيولمنالنوعهذاأن

الأظلافذاتبعدهاوجاءت،حافربكلالأربعةالأظلافذاتالحيولرهي

نأعرفكما،العالمأرجاءكلفيالواحدالظلفذاتالخيولثم،الثلاثة

وهكذا،الأخرىالجيولوجيةالعصورفيبقاياهتوجدلمأظلافبأربعةالهصان

عتينقبلتطررهاعبرالخيلفصيلةتطوريدرسالمتحجرةالحيواناتآثارعالمف!ن

أصبحتحتىتقريبأسنةملايينعشرةكلظلفاَتفقدأنهاأ!سنةمليون

شكلهاأخذتحتىوأسنانهاأرجلهاواستطالت،واحدظلفذاتخوافرها
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البقاياأو،عليهايعثرالتيالخيولمتحجراتفإِنالعالملهذابالنسبةأثاالحالي

للمنطقةيؤرخانبموجبهاويستطيعللعصرمؤشرهي،آخرحيوان،كطالمتحجرّه

."المتحجراتبمؤشر"نسميهماوهذا،البقاياتلكعلىفيهاعثرالتى

أخرىأصاليبيسنخدمأنهبيد،"الحزفمؤشر"يمتلكفهوالآثارعالمأما

والمواديةالأبجدوالحروفالنقوشدراسةمثل،الصحيحةالتواريخيدلتحديدةعد

التيبالاِضافة،وغيرهاالحجريةالأدواتواستخدامنحتوكيفيةالأخرىثريةالأ

الذيوالرمادالفحملبقاياالكربونىالإشعاعفحصوهييثةالحدالعلميةالملريقة

الرماد.أوالفحمذلكإِليهينتميالذيللتاريخواضحاًمؤشرأيعطي

أهممنوكان،التاريخيالتسلسللتحديدمهمةا-ليةأالخزفمؤشر!يبقى

المراحلمعرفةالبرايتالبروفيسورفيهاونجحأنجزهاالتيثريةالأالكشوفات

واماكنفتراتيمثلالذيخزفهاخلالمنلفلسطينالختلفةالتاريخية

العربيالجنوبلتاريخالمتسلسلةالمراحللمعرفةيتوصلأنيريدالآنوهو.متباينة

منبعدهمنسيأتيلمنمرجعاًسيصبعالذيخزفمنعليهيعثرماخلالمن

ومؤرخين.باحثين

الأحيانغالبفيتتموالتي،الخزفقطعمنالتواريخاستكشافعمليةاٍن

بمعارفالمامأوتتطلب،وعلميةدقيقةعمليةهي،المصداقيةمنعاليةبدرجة

بهايتمالتيالكيفيةعلىمثلاًنضربدعونا.غزيرةوخبرةعاليةومهارة،مختلفة

عجلةبمساعدةالفخاريةالأوانيصنعأنلناثبتلقد،الدراساتمنالنوعهذا

قبلالتاسعالقرنفيوسوريافلسطينفيأولاَعرف،فقطالمجردةباليدلادوارة

الجنوبوكان،الميلاديالسادسالقرنحتىالوسيلةهذهواستمرتالميلاد،

تفنبهْانتفالولكن،القديمةالفتراتتلكخلالبفلسطينوثيقةصلةعلىالعربي
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لذلك.الجنوبالتيانتقلتحتىالوقتبعضأخذتبالعجلةالفخارصناعة

نفسهاالمتعارفةوبالأشكالبالعجلةالمصنوعالنوعمنخزفعلىالعثورتمعندما

المنطقةتاريختخمينالممكنمنأصبح،العربيالجنوبآثارفيالثامأرضفي

التيالبحسيطةالزمنيةالفترةإِضافةبعدالحزفيةالقطعتلكعلىفيهاعثرالتي

وسائلهنالكفإِنوبالطبع،الجنوبإِلىالشمالمنلتنتقلالتقنيةتلكأخذتها

التخمين.ذلكلتدعيمتستخدمأخرىعلمية

وجدحيثالثانيالغورإِلىدلفناحميدبنهجرفيالأولىالطبقةبعد

اكتثافمنأيضاًوتمكن،تطتعهمنكثيرأاشبعخزفمنضائتهالبروفيسور

الوقت؟ذلكحتىوجدناماأجملمنكان.الحِمْيَرىالعهدإِلىينتميحائط

يبلغالذىارتفاعهبحكممعبدمنجزءاًكانربماالحائطأن-البروفيسوربرأى

الحالًط.ذلكعنالمزيدلمعرفةبنفسيالعملفبدأتُ،أقدامتسع

لمرمليةعاصفةهثتحميدبنهجربقمةالحفرعلىأشرفكنتبينما

كافة.المناخاتأنواعفيوالعريضةالعديدةتجاربيرغمحياتيفيمثلهااشهد

الرملحباتمعهاجالبةالرياحسرعةزادتثم،هادئبنسيمالمسألةبدأت

اللونداكنةبغيومالسماءوتلبدتالجواكفهرثم،يناوأيدبوجوهنالترتطم

حباتهكانتالذىوالرملالغبارمنكثيفدخانولفناالشمسضوءحجبت

النفاثة.الطائرةبسرعةتتطاير

مكانفيتختبئأنوهوالرمليةالعاصفةفيعملهتستطيعواحدشيءهنالك

الغبارفإِنللتنفسفتحةتركتوإذا،الرماللسعمنجسمكوتغطيآمن

مثلوجهيعلىفأرخيتهارأسيفوقسوداءعمامةأرتدىكنت.منهاسيتسلل

قدكناالتيالأماكنتغطيوهيالرمالوشاهدناالحيطانبأحدواحتمينا،النقاب
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فيكانتإِذاوجيزوقتفيكاملةمدنبدفنالرمالتقومكيففعرفنانظفناها

سائلكأنهاوتنتقلالفراغاتوتعبئالفجواتتسدكبفورأيناهاالصحراء،قلب

يذر.ولايبقيلامائيطوفانكأنهااو

وعشرونأربعكأنهالنابدتولكنهاساعاتأربعلمدةالعاصفةتلكهبت

خبَأتهمالناظهرالمغربقبيل.أخرىمرةعملنابدأناترقفتأنوبعد،ساعة

فقد،القاهرهْالمناخيةالظروفلتلكوتحديناوصمودناصبرناعلىكمكافاةالأقدار

فيمزخرفةالأبيضالمرمرمنقربانمائدةعلىفريقنافيالعاملينالأعرابأحدعثر

سكانلدىخاصةمكانةالحيوانلهذاوكان،الوعلرؤوسمنبصفمنهاجانب

عليهايقدمونالتيالأوانيتزيندائماًصورهوكانتالقدماءالعربيةالجزيرة

.النحاسمنالوزنثقيلةاساورالعاملنفسوجدوكذلك؟لآلهتهمالقرابين

البروفيسورظنالذىالمبنىجنباتتنظيفمنفرغناقدكناالأسبرعنهايةمع

لنافظهرالأرضيةعنالنقابكشفناثم،غرفتينإلىمقسمأووجدناه،معبدأنه

هل.الحمامحوضلِثبهمربعةأقدامعدةمساحتهاللونبرتقاليالجبسمنبلاط

عليهاعثرناالتيالأدلةدلتحالكلعلى؟للاستحماميستخدممكانأوجدنا

ننظفنحنوبينما.الدينيةبالظفرسعلاقةلهماالغرفتينتلكأنذلكبعد

عنالرمالوأزلناكنز؟علىعثرإِنهقائلأالعمالأحدصاحالغرفتينداخلونبحث

القمر.إِلهإِلىموجهةبعباراتمنقوشأجميلأحجراًفوجدناالبقعةتلك

لماطبيعيأمروهو،الجزيرةجنوبعربلدىالأساسيالإلههوالقمركان

حربعدمحبربةمفارقةمنتمثلهوماالصحراويةالمناطقتلكفيسحرمنللقمر

فييتلالأوالقمرالعليلةبنسائمهالمساءيأتيحينالنهارطوالالقائظالشمس

لدىالقمرإلهفإِنعنهاسمعناالتيالقديمةالدياناتوبعك!.السماءكبد
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منالئالثوالاِله.القمرزوجوهي،أنثىالشمسالهبينما.ذكراًكانالعرب

الذىالكوكب،الذكرالفجرنجموهووالشصالقمرابنهوالأهمبةحيث

.الزهرةباسمنعرفه

اسرةلكلكانلذلكوبالإضافةشأناً،الأقلسنلآلهةهائلةاعدادهناككان

عرفناهماكلتقريباذلك.المعابدفيلامنزلهمداخليعبدونهالذىالخاصإلاهها

فيبهاالمرتبطةوالطقوسوالاحتفالاتالدينيةالمعتقداتعنالوتتذلكحنى

هذهجلاءبعثتناأهدافأهممنوكان.الغربيالجنوبممالكمنوغيرهاذنبان

لممرفةالطريقيفتحذلكلأنالسابقةالأقوامدياناتعلىالضوءوتسليطالحقائق

لموجدناهاالتيالقربانمائدةفإِنالاتجاههذاوفي؟القديمةالعربيةالشخصية

الدربفيأننافقطشهيتنافتحتولكنها،معلومةتضيفأوأسراراًلناتكشف

لأهلحقيقيمعبدمعلوجهوجهاًيومذاتأنفسنانجدأنلابدوأنناالصحيح

يتعبدونكانواكيفنتصورأنوبراهينأدلةمنفيهنجدبمانستطيع،القديمةننبان

الروحانية.واشواقهموفلسفتهمالدينيةرؤاهموماهي
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السابعالفصل

لعظاماوَفن

علىحرصناولكنّاالآثار،هوالاستكشافبعثةفييعنيناماكللي!

هذاإلىالغربيةالحضارةمعطيا!بعض)دخالمثل،كذلكاخرىاهنمامات

علىتعتمدلبعثةضروريةمادةالبنزين.الوسطىالقرونالتيينتميالذيالعالم

التيالبلادهذهفيوقودمحطاتهنالكوليست،كهذهوالآلياتالسيارات

بطائراتعدنمنالبنزينشحناتجاءتنا.ترحالهافىوالخيلالجمالعلىتعتمد

الطائراتلأنخزاناتهافيالوقودذلكحاملة،العدنيةللخطوطالتابعةالداكوتا

الطائراتتلكلناحملتكما،أخرىطريقةبأيحملةتستطيعلاالنوعهذامن

.والأشخاصالبريد

،القاهرةمنمتوقعغيرخطابوصلنيالعملبدايةمنأسابيعبضعةوبعد

-:فيهجاء

بعضأمتلكبأننياعرفكأنأود.الجنسيةبريطاني)نني-التحيةبعد)

الكتببهذهلمدكاستعدادعلىوإنني،بعدنثريةالأالأماكنعنالعربيةالكتب

وأالكتبهذهضللتكو)ذا.كتأميندولارالفخمسينمبلغتدفعأنئريطة

المجلغذلكفإِنمهمتكنجحتوإذاالتأمينلكسأردفإننيلبعثتكفشلأسببت

اقىالأثريةالقطعمابرقياليتوضحأنكذلكوأرجو.نصيبيمنيصبح

هذهعلىوافقتوإذاذلكغيرأممايرامعلىتسيرالأموروهلعليهاحصلت

مع.بورسعيدفيالبريطانيةالقنصليةطريقعنالعقدنبرمأنيمكنناالثروط

(.يريوتقداحتراميفائقفبول
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ذلكوهو،لنفسهالشخصهذاوضعهالذىالساميبالهدفأعجبتلقد

يظنأنهويبدو،الصغيرةالتافهةالمبالغعنيتحدثلافهو،المالمنالضخمالمبلغ

ليتسمحلم،حالكلعلى.الكبيرةبالمبالغإلايتعاملونلاكذلكا،مريكانأن

رجعة.غيرإلىالكتبأمروانتهى،تلكًالفرصةمناستفيدأنالظروف

،عدنمنوصلتناداكوتاطائرةباولالعربالحراسوفريقمباركالنقيبغادرنا

لاطلاقيضطروااندونبيحانلأشرافوسلمرناوإمانبسلامأوصلوناأنبعد

*دي!ومعهبلأيضأغادرناكعا.والبروتوكولاتللتحيةإِلااللهم،واحدةطلقة

عارضةلمهمهَمعناوقدكانا،الأساسيتخصصهم،سيناءجبلببعثةللحاقتيركط

ومؤقتة.

فيميريلاندجامعةمنكراوزلويسدكتورالطائراتإِحدىفيجاءناوقد

شديدأفرحأبمقدمهفرحماكنعثندكتورفإِنوبالطبع،أسابيعثلاثهَتستغرقزيارة

البعثةلأعضاءالممكنةالطبيةالخدماتتعديمفيتساعدهليديحتاجكانلأنه

انضم.سببوبلابسببالطبيبزيارةمنأكثرواالذينعامةبيحانولأهل

أحالهاالتيمنزلناطرففيالمهترئةالكئيبةالغرفةفيالشابلزميلهكراوزدكتور

سِريلاند،جامعةمستشفي):بابهاعلىوكتبميدانيةعيادةإلىماكنشدكترر

.المنزلبركنقديمةمخازنمنجزءاَكانتأنبعد(العربيالجناح

ا،مراضكثرتبالعيادةآخرطبيببرجودالبيحانيونالبدوأحسعندما

يعانونبأنهميقولونمنهممئتانأسبرعكلالعيادةيزوروكان،بينهموالشكوى

نأيح!سبممنأومتصنعينكانوامنهمالكثيرينأنورغم.عديدةأمراضمن

41رفيجادةحالاتهمكانتمنهمالمئةفيسبعينأنإلا،المرضةمننرعالمرض

وعالجواالاَلاموخففواالموتبراثنمنأشخاصعدةالطبيبانأنقذوقد؟الطبيبين

112http://www.al-maktabeh.com



لولاتبتركانتربماالتيوأطرافهمبعيونهميحتفظرنالمرضىمنوجعلراالأعقام

كذلكأسهمتالمجهوداتهذهكل.الطبيبانبهاقامالتيوالعلاجاتالاسعافات

بثمن،تقدرلامحعدةوتلكنفسها،أمريكاوعنبعثتناعنطيبةدعايةبثفي

العربي.بالجنوبعديدةأماكنالىوأطبائهاعيادتناأخبارتناهتولقد

للغايةخجرلاتكنفقدميريلاندمستشفىزرناللائيالعربياتالنساءأما

كيفعرفاماكن!قوالدكتوركراوزالدكتررولكن،شكواهنعنيفصحنولم

،الكلاممنهنيستخرجاأنواستطاعابالوطولبصبرالنسْوةمعيتعاملان

أمراضمنويشتكينتوقفبلايثرثرنوأخذنوالتئبالخجلجسورفانهارت

فهنالأدويةمنضخمةكميةالطبيبيناولهنلموإذاحصر،بلاومشكلات

عامةكان.الدكتوروقتويهدرنجدأطويلةلفترةويثرثرنالشكوىمريشتكين

بحبوبالطبيبانعالجهالذىالصداعمثل،نفسهاالأعراضمنيعثتكرنالمواطنين

ولمكثيرأالطبيبحئرمما،العظاموهنأمنأحدهماشتكىوقد؟الأسبيرين

عالجماكنتردكتورولكن،عظامهضعفمنالانسانيتأ"لمكيفتمامايعرف

جميلةحمراءحبوباالمريضفأعطى،الفيتاميناتفينقصأباعتبارهاالظاهرهتلك

وادىسكانمعظموجاء!العظاموهنأكلهمالنا!رأصابعندئذ؟الشكل

الفيتاميناتحبربعلىالطلبواستمرالمبهمالداءذلكمنيثحتكونبيحان

نضبت.حتىأصابيعلعدةالحمراء

المرضمنتعانيالنسرةاِحدىأنماكنقدكتوراكتشفأخرىمرةوفي

النسرهَمنالعديدجاءهذلكبعد؟الحقنمنبعددوعالجها،،الزهرىأالجنسي

يمثتكينكنماأنهنويبدوبالابر،يعالجنحتىجرأةبكل،الزهرى"منيضتكين

فإِنوبالطبع.الإنسانيصيبوكيفيعنيماذايدرينولااللعنِالمرضذلكمن
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العلاجمنالشوعذلكجعلنفسهالألمذلكولكن،الشيءبعضمؤلمالابرةوخز

إِزالةالمرضويزيلتمامأيعالجالذىهويؤلمالذىالدواءأنباعتبار،شعبيةأكثر

العالم،ارجاءجميعفيكثيرينأناسمعالبدوالعربيلتقيذلكوفي،كاملة

عالمية.ظاهرةفهي

أنهمفعلاًيظنونكانوابيحانورجالنساءمنكثيراًأنالمدهث!ةالتجاربومن

وأحالتينعلىالاالموسمذلككلفيأطباؤنايعثرلمبينما،الزّهريبداءمصابون

لنإِنهوقالبالرهرىالاصابةادعىالرجالأحدأنحدثماأغربومن.ثلاث

بأعلىذلكقال؟بقريتهالن!اءكلمعالجن!مارس،نهحالكلعلىمنهينجو

جسمه.منأخرىوأماكنبأصابعهالمناسبةبالإشاراتقولهودعّمصوته

Uiالعيونفأمراض؟الجلديةوالأمراضالعيونأمراضفهيالمتفشصيةالأمراض

عليناتمركانت؟واللحميةوا،سودا،بيضوالماءوالتراخرماالرمدغالبيتهاكانت

فكانتالجلديةا،مراضأما.اليومفيالعيونفيماءحالاتيستأوخمس

يختلفاليومجذامأنكراوزالدكتورذكروقد،جذامحالةشهدناولكنا،طفيفة

فيحجةوالدكتور،كالإِنجيلالسماويةالكتبفيوصفهجاءذلكًالذيعن

ماكثيرأ.المقدسالكنابفيالمذكورةوالأمراضالطبأنواعوفيالطبتاريخ

هذافيالمجذومينولكن،(كالجليدأبيضمجذومرجل):مثلاًالإنجيليقول

الذيالجذامأنالظنأغلبوفي،الجذاممرضبسبببيضأيصبحونلاالعصر

ئحيلفعلأهوالذىالبرصمثلالجلديةا،مراضكليثملالإنجيلعنهيتحدث

أبيض.سطحإِلىالبشرة

نسبةوهي،قليلأالثلثمنأكثرالرضثعالأطفالبينالوفياتنسبةكانت

البعثةفيكناعندما.التخلفمنالقدرذلكتعانيلمنطقةبالنسبةضئيلة
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الكونغووفي،%05زهاءكانتمثلأالسودانفيالنسبةأنوجدناالأفربقية

خمسة.كلمنأربعةبنسبةيموتونوأطفالهمايتوركطغابةأقزاموجدنا

خمسةوعمره،حسينبناللهعبداسمه)بلراعيجاءانمرةذاتوحدث

وملتهبومتعفنمتورم،منهاتبقىماأو،ويدهالعيادةالىجاء،عامأعشر

تمسكهامتدليةيدهوظلتاسابيعثمانيةقبلعضهبعيرهإِناللهعبدقال.للغايهْ

الجرحلذلكشيءأييفعلولم،ووقعتانفصلتثمأيامعثصرةلمدةعصبتان

اليدمنبقيتااللتينالعظمتينبقطعماكنشالدكتورقام.الجملببولغسلهسوى

منتبقىماوأزالالفورعلىأجراهاجراحيةلعمليةالغلامأعذثم،الجرحوننأف

كانالتيالمبرحةالاَلاممنتخلصودكنهكاملةيدهالوددفقدوهكذا؟الذراع

نفسه.هوذللثوأدرك،جديدةحياةلهكتبتبلمنها،يعاني

بيحانجنوبتقعالتيقريتهفيلأحدالنجدةيطلبرجلصباحذاتوجاء

وبعد،ماكنشالدكتورتحرك.اليمنمعالحدودمنوقريبة،أميالبسبعةالقصب

جرحقدكانالذيالرجلوجدالرمليةوالتلالالأوديةعبورمنبالسيارةصاعتين

إليتهمنوخرجتاليسرىخصيتهرصاصةاخترقت؟حدوديةقبليةمعركةفي

فوقاميالأربعةومشىأرجلهعلىالشجاعالرجلذلكوقفذلكرغم،البضى

الجرحلتطهير""البعيرببوليعالجوهانحاولواحيثقريتهوصلحتىالجبال

النزيف.لوقفوبالرمل

يسمحلم4;لأالأمربادئفيصعباَماكنشىدكتوريدعلىالرجلعلاجكان

الدكتورفاضطر،الرصاصةمزقتهاالتيالحساعةمناطقهيفحصأنللدكتور

ذلكبعدأحسولكن؟الجرحعلىنظرةيلقيأندونالأدويةبعضلاعطائه

يشاء،كماجروحهيفحصانللطبيبوسمحالخجلعنهوزالالتحسنببعض
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تمامأ.جروحهوشفيتضاملةبصفةمعالجتهتمتوبالفعل

ا3ممنتعانيالأموكانتللمستشفييومذاتأمهامعصغيرةفتاةوجاءت

ماكنثندكتوركشف.أصابعهاتبسطأوتظلقأنتستطيعولامفاصلهافي

يعانيالذىالنقرسمرض،البدايةمنالمث!كلةأنهظنماووجدالعجوزالمرأةعلى

عليهالمسيحخاطبهمالذينالحراريونأولئكمنهيعانيكانكماب!حانبدومنه

المرضروحهاعذبالتيالمرأةتلكإِلىانظر):المعبدفيالسبتيومالسلام

وهذا.النقرسلمرضوصفوذلك(وأقعدها،ظهرهاوقؤسسنةعشرةلثماني

موجودهوكماببيحانالجافالصحراويالمناخهذافيموجوداللعينالمرض

حرله.يضاعماعك!رعلى،والرطبةالباردةبالمناطق

وماكنثى،كراوزالطبيبيننظرفيبهابأسلاالمحليةوالعلاجاتا،دويةوكانت

ينصحالمأنهمارغمللجروحكمطفرعليهغبارلاالذيالجملبرلمثل

عنهايمنعأنهويظنرنعيونهمفيبغزارةالكحلالعربويستخدم.باستخدامه

السنين.اصلافمنذذلكيفعلرنالعربوكان،ويزينهايجثلهاأنهكماالمرض

الجسد،أنحاءبعضفيتهدأالتيالآلاملعلاجالكيالعربيستخدموكذلك

وضعتحديدبقطعةصدرهفرقيكركطبالقلبمريضاكراوزالدكتورشاهدوقد

فيولكن،الرجلصدرفوقاثرهاتركتوقدكالجمر،احمرّتحتىالنارفي

فتيلأ.الكييُجْدِولمالمريضعلاجيتملمبالذاتالحالةتلك

منالثمانينيبلغرجلفيتجسدتالعرببالتثغلالتيالكبرىالمشكلة

عنعجزهوهي،ملحّةلمسألةعاجلأعلاجأيطلبماكنشللدكتورجاءعمره

مسألةيعالجرنلاأطباءناأنورغم.قبلمنيفعلكانكماجنسيأزوجاتهإِرضاء

راجلين،الرحالإليناصدتالرجالأفواجأنإِلاببالهمتخطرولمالجنسيالعجز
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المعضلة.هذهفيالعونيطلبون،بينهمقضيناهاالتىالمدةطوال،جمالهموعلى

يومذاتتمنعإِلىحميدبنهجرمنالسيارةيقودبراونكينيزميلناكان

كينيأوقف.بعثدةلهتلوحتقريباًسنواتع!ثرعمرهاصغيرةفتاةرأىعندما

كينيوفرح،ماكن!تنللحكيممعهيأخذهاأنوطلبتالفتاةمنهوتقدمتسيارته

لمالفتاةولكن.العربيةباللغةالتحدثعلىالتدريبمنللمزيدفرصةتلك،ن

واحدأ؟حرفاًتنطقأندونالسيارةفيجوارهإِلىوجلست،أسئلتهعنتجب

نأقليلبعداكتشفولكنه.أمامهاالطريقفيوتحدقرأسهاتهزفقطكانت

كينيوأوقف،وغثياندوارواصابهاالفناةعلىغريبةكانتالسيارةركوبنجربة

اللهتدعوذلكبعدوكانت،رحلتهمواصلواثمقليلاً،البنتترتاحلكيالسيارة

منالفتاةنزلتتمنعوفي.كلهاوقبيلتهوزوجاتهأبناءهويحفظيحفظهأنلكيني

بالثناءيلهجلسانهاومازالالعيادةبابنحووتوجهتكينييدوقثلتالسبارة

لكيني.عاءوالد

شيءبقيأو،وجهبلاعربيصبيإِنهمنا؟أممطينساهلنلعيادتناآخرزائرثمة

الذممطالمكانفيوثقبانالأسنانوبعضفكلديهكان؟رأسهعلىالوجهيشبهلا

فقط،واسعتانعينانلهبقيت.كلهاالمنطقةحولمتعفنولحم،ا،نفعليهكان

فوقهما.والجبهة

اسمهالمرضهذاإِنقالالذ!ماكن!نزدكتورإلىالواسعتينبعينيهانصبينظر

فيرأيتالغلاميفحصالدكتوركانوبينما.+الصبيوجهأكلوأنهالعليقداء

بالبوابةالحفرموقعفيصفونايعكردائماًكانالقامةطويلأعرابياًالغرفةركن

الشهرطواليوميأالمستشفيعلىيترددظلالرجلهذا)نالدكتوروقال،الجنوبية

المراجع(.)الحارةالمناطقفيينشضرمعدجددىمرضالعليق"داء
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سوىنفسهيكلفولم،والمتوهمةالحقيقيةالأمراضمنكثيرأعلاجاًطالباًالمنصرم

اليوزمرضاستفحلحتىالأصغرشقعقههوالذيالصبيهذامعهيحضرأناليوم

نامنيوطلبالصبىلعلاجالدكتورانصرف،الخرافيةالدرجةلهذهوجههفوق

معنا.الحضورماكن!ثرالدكتورينومممالا)ذبأخبارهالقادمالعامأوافيه

الطب،بعالمأوبالحفرياتعلاقةلهاوليست،صادفتناالتيالمشكلاتومن

بيحانفيوجدناهالذيالعنكبوتان.بالعنكبوتالمسماةالصغيرةالحشرة

ومليءومشحمالثمكلمستديرأحيانأ،بوصاتثمانيعرضهيبلغ،الجثةضخم

يومذاتمكتبيفيأجل!كنت.الثقابأعوادحجمفيأرجلولهبالشعر،

رأسمنقريبأالحاثطعلىيمشيضخمامخلوقالمحتعندماإفيشارلسمعأتحدث

الستالطلقاتذامسدسيوأخرجتا"العنكبوت):صرختُ.شارلس

كانولعلهكالاعصار،وجرىكالسهمبعيدأقفزشارلسولكن،((الكرلت)

شارل!تصرفمنضاحكأانفجرتلقد.العنكبوتمنأكثرمسدسيمنخائفأ

الحائط.خلفواختفىالعنكبوتهربثناءالأهذهوفي،الرهيبةوسرعته

خوفنامنيقلللمذلكولكن،سامغيرالعنكبوتأنبيحانأهللناأكدلقد

بهاتقتلالتيالعاديةالمنشةفإِنوبالطبع.الفظيعوشكلهحجمهبسببمنه

تصؤبوعندماعليها،النارلإِطلاقفلجأنا،العناكبلهذهشيئاتفعللاالذباب

للرمايةتدريبأفضلذلكفإِنالحائطفوقمهرولعنكبوتعلىالناروتطلق

صبيقدمكانتسلامةوالأكثركلهذلكمنالأفضلولكن.متحركهدفعلى

أطلقوقد،بالمنزلمعناوأقامبراونكينتبناهناصراسمهالمعسكرفيمعناعربي

إِلانا!ر"9كلمةمنالقريبصوتهابرغموالكل!سةدانوسيهالقببويندكعليه

ن،(الغثيانيخثىلاالذيالشخص)دَصدولعله،الغثيانمعنيتحملأنها
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مهما،منهنطلبهامهمةاياداءفييمانعلاوكانبرجلهالعناكبيقتلكانناصر

النفس.علىشاقةكانت

يكتبالبرايتالبروفيسوروكانبقصرناضخمبهوفيمساءذاتجالسينكنا

وصاحالحائطعلىضخماًعنكبوتاًأحدهمرأىفجأة.مناقريبةمنضدةعلى

الحافيةبرجلهالعنكبوتعلىوانقضندريلاحيثمنناصرظهر.صوتهبأعلى

البروفيسورالا،المباغتةناصروحركةالمفاجأةجميعأتناوأخذ،الحائطعلىوطبعه

وللعنكبوت.لناحدثبمايح!ولمعملهمنرأسهيرفعلمالذي

عندماخاصة،البتةللعنكبوتبالاًيلقيلاهكذا،دائمأالبروفيسوروكان

وفي.يراهاأندونبجانبهوتمرحتسرحوالعناكبالنظر،قصيرفهو،نظارتهيخلع

طرفعلىجالساًكان،الفرا!تنإِلىآوىأنبعدغرفتهأماممررتالليالىِإحدى

رايتعندمالسانيالدهشةعقدت.المنضدةعلىموضوعةونظارتهالسرير

البروفيسوريرتديهاكانالتيالبيجامةرجلعلىيمشيضخمأبيحانياعنكبوتا

علىالنارأطلقكيفولكن،مسدسيأتحسسنفسيوجدت.بهايحسأندون

مهلها،علىتمشيالحشرةتركت.البروفيسوررجلأصيبأندونالعنكبوت

فيالبروفيسوراستغرقبينما،غرفتينحووشتالبروفيسوربيجامةمنوانزلقت

المنقوشة.الفخاريةالشرائحأحلامتخللتهربما،عميقنوم

استطال!وقدوالمؤجر،الماللثمشكلةواجهتناالعربيالجنوبفيوحتى

الشريفوهو،منهاستأجرناهالذىالطينيالقصرصاحبمعالماليةالمفاوضات

المنطقة،هذهفيالمتبعةالمعقدةالطقوسوفقعلىتتمالمفاوضاتوكانت،عوض

يطلبيومذاتعوضالشريفجاءني.محددلايجارنتوصلفلمذلكورغم

للثسريفودفعنامحدد،)يجارعلىمعهلأتفقالفرصةانتهزتولكنني،الإيجار
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الشريفذكرنيثم.الموسمكلعنالإِيجاركقيمةتريزامارياريالثلاثمائةمبلغ

شراءفيالوسيطكانلقد:أجرأعليهايستحقوهولناقدمهاأخرىبخدمات

البوابةمنالرمالنقلفياستخدمناهاثيرانأربعةايجاروفيسلةعشرةتسع

وهكذا،الخدماتتلكنظير)ضافياريالأوثلاثينسبعةالشريفأعطينا.الجنوبية

جورج،الماليمسؤولناباستئناء،معلقةأمورمنحسمناهبماسعداءوكلناافترقنا

فيوإلجاحهالس!ريفلطريقةيستغربأويغضب(نحقيقةلجورجكانما

المفروضومن،الأعمالإِدارةفيالبيحانيةالطريقةهيهذهإنإِذ،الماليةالمساثل

بدايةمنذمشترياتنابكلقامأنبعدالأشياءهذهعلىتعودقدجورجيكونأن

جمعةمعهمصطحبأا،سبوعفيمرةالسوقإِلىيذهبجورجكان.المشروع

الحاضرةتلك،القصببيحانومدينةعسيلانفييضسوقانوكانا،المومالي

لشراءللسوقرحلاتهما)حدىفيبراونكينيرافقهماوقد.الجميلةالخضراء

الماشية.سوقفيوسمعرأىمماكينيتقتلالدهشةكادتوقد،تيس

جورجأخذ،وشكلهوعمرهحجمهحيثمنالمنالسبالتي!علىعئرواعندما

رفعأمريكانأنناالأخيرعرفولما،سعرهفيالتيسصاحبيساومانوجمعه

جورجردكان.لبهيمته،ريالأعثربخمسةطالبإِذ،ممكنحدلأقصىالسعر

عنمطولةقصةلسردالتيسصاحبفلجأ،ريالاتخمسفقطعرضأنهو

وكينيجورجفرفع،بمجاعةيمرون،وأطفالهزوجاتهأنوكيفالاقتصاديةظروفه

جورجواتهمالشكوىوواصلبذلكالرجللمجتنحلم؟ريالاتصبعةإِلىالمجخ

ضخمجمهورهنالكوكان،وإفلاسهوإفقارهأسرتهتجويعيحاولانبأنهماوكيني

وتظاهرابوجهيهماوكينيجورجأشاحذاكعند.المساوماتهذهعلىشاهد
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متوعلأبهماأمسكأنالاالتيسصاحبمنكانفما،المكانيغادرانكأنهما

ملككمإِنه.التيسربحتملقداأمريكانياخلاص):وحنونرخيمبصوت

كينيلدىالمنشودالأثريتركلمذللثحتىولكن.(ريالأعثرثلاثةمقابل

التي!جر)ذ،المعروفةالعربيةالطريقةعلىالأخيرةبورقتهالرجلفرمى،وجورج

هذا):الحضوركلإلىتناهىمجلجلبصوتقائلاًلجورجوقدمهعنقهشعرمن

هديتي،مقابلبلالكهدية،كلهقطيعيفيالأفضل،الممتازالتيس

يسمحلاالعربىِفالعرف،للتيسمالكينجماعتناأصبحوهكذا(.للامريكان

أخرىبهديةهديتهللشخصتردأنيستدعيالعرفولكن؟الهديةبرفض

عث!رةمبلغالتيسصاحبأعطياوجورجكينيفإِنوهكذانفسهاوبالقيمة

وصفقعريضةابتسامةالرجلفابتسمعندهما،منكهديةتيرفيامارياريالات

استطاع،الأمرنهايةفي.المدينةأهلمنخمسينعددهمبلغالذينالحاضرون

جماعتنا.غقمنيتمكنلمولكنهالمناورةيك!سبأنالرجل

فيملفوفينحقيبتيفيكانا؟مسدسانمناسُرقأنمرةذاتوحدث

جمعةأخبرتعندما.اختفياأنهماصباحذاتواكتشفت،الأصليينصندوقيهما

عنالمسؤوللأنهالضميرتأنيبمنحادةنوبةوأصابتهشديدأحزنأحزنبذلك

فابلغت،المسدسينلسارقيقودنالخيطنهتديأندونالأيامومرت.الخدمتعيين

الذيحسينالشريفشقيقهوأخبربالمرضوعواهنمفانفعلبالأمر،عوضالث!ريف

كهذاوعدأحسينالشريفيعدوعندما،المسألةهذهفيبالبحثووعدرأسههز

كلمته.عندمحالةلافهوبيحانفي

الشريف)نقائلأغرفتيفيجمعةجاءنيوأخيراَ،عديدةأخرىأياممرت

فيالنزولإلىويدعونيالرئيسالبهوفيالشاييحتسيبدارناموجودحسين
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الوزنئقيلةلفافةالشريفأخرج،وجلستصافحتهأنبعد.الأسفلالطابق

الضخمالمنديلوفككتيدممطمددت.مسرحيةبطريقةالمنضدةعلىووضعها

خراطيشومعهماوالغبار،الرمليغطيهماولكن،جيدةبحالةالمسدسنِنووجدت

هزالعملبهذاقامالذكلطاللصهريةعنالشريفعألتولما.هيكماالرصاص

بذلكقامالذيهوإِنهشجاعةبكلوقالصدرهنحوأشارولكنهمتألما،رأسه

لم.المسروقينالمسدسينيرجعهووهافعلتهعلىوندمنفسهراجعثم،العمل

حاولالذىالحقيقياللصهومنعرفناوكلنا،بالطبعمقنعةالشريفروايةتكن

كانالذىالخادمغالبأهوالحقيقياللص.الأسبابمنلسببيسترهأنالشريف

قبلفجأةاختفيوالذكطوجههمعظمأكلالذىالجدرىمنمستشفياًجاءناقد

راتبه.لقبضحتىثانيةيعدولىالشريفجيءيوم

ينتهزواأنيريدونكانواالذينرفاقنامنبعضلاَمالمخيبةالنهايةهذهكانت

أحدبإِحضاروعدقدعوضالشريفكان)ذ،جديدسرِّلمعرفةالفرصةهذه

قطعةوضعأهمها،اللصبمقتضاهايكشفمعينةبطقوسيقومشاليهمنالمشائخ

كلوببرزالمشبوهونيصطفثمحمراء،جصصةيصبححتىالنارعلىالحديدمن

المذنب.فهومن!ميصرخومن،المحمرةالحديدقطعةعليهتوضعلكيلسانهمنهم

نفسه،يعرفشكلاالمذنببأنقائلأالطريقةهذهعوضالشريفلناشرحوقد

وعندما،لسانهويجفاللعابإِفرازعنفمهفيتوقفمرعوباً،يكونفإِنهلذلك

مالديهمليسالذينالاَخرينمنأكثرسيتألمفإِنهالساخنةالحديدقطعةتلامسه

.عوضالشريفقولحدعلىالبساطةبهذهكلهاالمسألة.يخيفهم
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الثامنالفصل

بلحارثقبيلة

لديناوتتوقفالشمالمنبالملحالمحملةالجمالقوافلتأتيأنمألوفأمنظراًكان

يبيعونحيثاليمننحوجنوباَمسيرهاتواصلثمبالماءلتتزودالوقتبعض

تابعةمنطقةفيبيحانوادىفوّهةعندمناجممنالملحذلكوبأتي.ملحهم

مئاتمنذبيحانلاقتصادياتبالنسبههاماَعاملأالملحظللقد.بلحارثلفبيلة

زيارتهافيفكرناوقد،الجيولوجيةالناحيةمنأيضأمهمانهنحسبكما،السنين

فيالمناجملتلكيذهبلمحسينالثريفحتى،المنالصعبةمنطقتهاولكن

بنفسه.يرافقنابأنووعدزيارتهاعلىشخعناأنهبيدكلها،حياته

والثريفحسينالشريفبصحبة،المناجمنحويتوجهواأنمناثمانيةقرر

،بيحانبمنطقةالحكوميللحرسالقائدالضابطدنيألانوالنقيبناصربنصالح

توقفنا.الشمالصوبمتجهينسياراتنامنأربعأقلتناالاثنينيومصبيحةوفي

حراسهمنخمسةومعهعوضالشريفإِليناانضمحيثعسيلانقريةفيأولا

فهوالتيسوأمالحراستنا،فهمالشريفقالكماالحراساما،تيسومعهم

لعشائنا.

التيالرواياتنستغربجعلنامماالسهولةغابةفيكانتالأولىميلأالثلاثون

،اللازمبالتفسيرجاءتناالأخيرةالسبعةالأميالولكن،الطريقوعورةعنتنحدث

اللهخلقهاالتيالمناسبةالوسيلةهوالجملبأنأقنعتناالرمالمنرهيبةكثبانفهي

العريضةلأييركودأادوإطاراتها"البورواقون!سياراتناأنرغم،البقاعهذهلمثل

فيالفلكنفعلكماتماماَالرمالعبابتمخرالسياراتوكانت،حسناَبلاغأبلت
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العليق،داءوحهه؟كلالدياليحاليالصمىِمعماكردحضور

.الحيويلالمصادالضصعالحهو!د
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الحولية:تصر!الوالهَمرماطر

الحمريات.ا!!مايلفو!العمال

.الرماللقلاللالىيحملو!الصباد

126

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مسطحأمنحدرأوصلنافجأةولكنناالبحر،دواريصيبنيأنأوشكحتىالبحر،

الذيالقاعباتجاهنزلناوبعدها،الارتفاععاليةليستجبالسلسلةالىقادناصلباَ

دأ.عيادين)مناجمكانتهنا.ضخمصحنكأنهلنابدا

منهااثنتان،الملحمناجمهيالسهلبأرضيةواسعاتفجواتخمسهنالك

أسلافهمظلالتينفسهابالطريقةيحفرونالعمالبعضفيهمامازال،جديدتان

المناجمحيطانعلىخطوطاًمعاولهمآثارتركت.الزمانمنقرنينمنذعليها

لعمليةيحتاجعملهمفإنلديناالتعدينبمقاييسولكن،سرياليةلوحاتكأنها

الملح،حائطعلىبفؤوسهميهوونرجالمنصفوفهنالككان.ضخمةتحديث

المنجم.خارجإِلىأكياسفيالملحينقلثم،أرجلهمتحتالملحقطعوتكومت

الآلياتاستخدمنا)ذا،الحقيقةفيولكن،البدائيةالأدواتبتلكمجدّينكانوا

عنتمنالرجالهرئلاءبذلهامسيعادلفإِنهواحدشهرةلمدوالديناميتالحديثة

المنصرمة.سنةالمئتيطوالرقوع

تحتوكماالمناجمهذهفإنهايبروكفريزوفريقنافيالجيولوجياخبيرراىوحسب

الواديهذادخولنابمجردوفعلاً،زيتيةبصخورمخلوطنظيفجوراسيملحعلى

فيالمناجمهذهمنفعلاًينزّالزيتمنصادرةالقاركرائحةرائحةأنوفناصافحت

الزيتلتمتصالقمالقسنخرقاويضعونالمنطقةسكانويأتي،الصيففصل

.كوقوديستخدمونهالذى

المناجملهذهيأتونبلحارثقبيلةأفرادنجدإِنما،نظاميةعاملةقوةهنالكليست

تصلوقدأشهر،وثلاثةشهرببنتنراوحلمدةعشوائيةبصورةفيهاللعمل

عندمارجلأعثراثنيفقطوجدنابينما،الواحدبالمنجما،ربعيناعدادهم

الذيالواحدالجمللحملريالربعيساوممطالعامليتلقاهالذيالأجر.زرناها
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فيبالملحمحملجملخمسمائةعيادينيغادر.رطلثلاثمائةنحوبعادل

ولكنالعماليبذلهضخمأمجهوداًأنيعنيوذلك،واليمنبيحاننحوالشهر

وسطفيمعزولةلقبيلةبهبأسلاالإجماليالدخلفإِنذلكرغم.ضئيلبعائد

المليونونصفمليونينعلىيحصلونأنهموأعتقد،بلحارثبيلةةمثلالصحراء

مارياريالالفوعثدرينأربعةيعادلماأى،العامفيالملحعائداتمنرطلأ

الزمن.ذلكبسعرأمريكيادولارأالفعشراثنييساوىوذلكتيريزا،

ماءمنالعمالبحاجاتمنهجزءمقايضةتتمإِذ،بالريالالملحكلبيعيتمولا

قطاعالملحبعفىيختطفكماالماء،بقربمحملةالجمالفتعود،وخلافهعذب

خمسماثةلديهابلحارثقبيلةأنرغم،واليمنيةالحضرميةالقبائلمنالطريق

بالسلاخ.مدججسارف

حملفيتؤجرهامنهاضخمةقطعانولديهاالجمالتربيبلحارثقبيلة

أنهاوتدعيوالأسفار،الترحالتحبقبيلةوهي،واليمنحضرموتبينالبضائع

ذلكوليس،قرونبضعةقبلأسلافهمفيهاعا!نرالتينجرانمنطقةمنتنحدر

الجزيرهْأعماقفيالضاربةالثمماليةالصحارىأعرابتثبهأشكالهمفإِنمستضهـباً

بيحانواديمنالخصبةالمناطقفوقوالكلاللماءطلباًالقبيلةهذهتتنقل.العربية

بلحارثمنطقةالسيولتصلنادرةاحيانوفي.السبعتينرملةإِلىتمتدالتي

السيلكانوإذا.التخمهحدّحتىابلهموترعىالقمحويزرعونأرضهمفتخضر

مماالدائمالمحْلهومعهيتعايشونالذىوالراقع،بلحارثدياريصللافهوخفيفاً

الاَفاقيرصدونفهموهكذا،أخرتدمناطقفيالحسمائ!نرعنللبحثيضطرهم

البدوييسمععندماأو،حينبعدتجتذبهمالأمطارتهطلوحيثماحاذقةبعيون

لترعاهالمكانذلكنحوبهاويسرععقالهامنجمالهيطلقرويتقدمابقعةأن
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نلكتعي!قا،حيانغالبوفي.حشائقمنفيهنبتماالشصتجففأنقبل

ذ)بالجيدليسولكنهكافطعاموهوبالراكْالمسماةالصحراءشجيراتعلىالإبل

البدوفرنولذلكالإِسهاللهايسببأنهمرّاًكماحليبهامذاقيجعلأنه

.الإِمساكلعلاجيستخدمونه

الصعبةالمناخيةوالطروف،بلحارثعليهايعيشالتيالمجدبةالبقاعهذهإن

،كالسياطالوجوهتلسعالتيالسمومورياح،أرجلهمتشققالتيوالرمال

شكيمةقوتالمعطياتهذهكل،اليومطوالشواظهاعليهمتصبالتيوالشص

فييعيشونالذينالبدوكلمثلمراسأ،وأصعبعوداًأقوىوجعلتهمبلحارث

ومسنفلنفسهعلىويعتمدالصعابيتحضلالنوعهذامنوالبدوي.الصحراء

وغارات،والأمراضالجفافمقاومةأجلمنيتوقفلاالذىالنضالإِن.الرأى

البدوكماعلىاضفيذلككل،المستمرةالقبليةوالحروب،الطرقوقطاعاللصوص

معينةطرائقالصحراءواقعفرضوقد.ومكرأ"دهاوأحيانأوقسوةوشجاعةعنادأ

والكر!والنخوةبالشرفالمتعلقةالخاصةمفاهيصهموطورواعربانها،بينللتعامل

القانونيةومرجعيتهمبيئتهمبينالفرقنتفهمأنالضروريومن،والشهامة

وقد،بهمخاصةأخلاقيةمفاهيمولديهموعمليونفنلونفهم.وأعرافناوقوانيننا

القصصيجعلبهميحيطالذىالمريرالواقعولكن،رومانسيةميولأبينهمتجد

.الحادةالأشواكبهاتحيطزهرةمثللديهمالعاطفية

وقدعامأ،الستينذوالحارثيمُنَصَّربنعليالث!يخهوبلحارثقبيلةوشيخ

)همليتالأراكولكنأوراقهبذلكويمْصدا،راكشجرأىRakالمؤلفأوردهاهكذا،

والشريلةوالوضْعةوالحمضةوالهِرْدالناشجرهناكإِذمنهاالجمالتتغذىالتيالأئجار

المراجع(.)وغيرهاواللموالدر
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ظلوا،شخصف3خمسةإلىأربعةنحومنتتألفقبيلنهأنالرجلهذاأخبرني

أسماءذكرفيعليالشيخوأخذجيلأ،عشرأحدمنذبيحانواديفييتنقلون

بنبدربنزيالبنمحمدبنحِسَيّنبنأحمدبنعليبنمُنَصَّرابن:اجداده

الحارثي.بنحثيربنمحمدبنجسار

فييعيضونينالذ"المصعبين"هيبيحانبواديالمهيمنةالأخرىوالقبيلة

بدوعنعبارةهمبلحارثقبيلةأننجدوبينما،الواديرأسعند،الجنوب

السهلية؟التلالفوقتعي!ق،كبيرحدّإِلىمستقرةقبيلةالمصعبينفإِنمتنقلين

والنفوذ،الأحجاممختلفمنوبطناَفخدأعشراحدينقسمونبلحارثأنورغم

فيمضتتونفهمالمصعببنأما.مركزيأ)داريأتنظيمأومنظمةموحدةقبيلةفهم

التوحدمنالقدربنفسوليسوا،خصبةأوديةمنبينهاوماوالهضابالجبال

السوداءالخيامفيبلحارثيعيشوبينما.بلحارثقبيلةبهتتمتعالذيوالتنظيم

قبيلةوأفراد.الحجرمنبيوتفييعيضرنالمصعبينفإِنالغنموبرمنالمصنوعة

والمصعبين،الفضفاضةالصحراويةالثيابيرتدونالشعر،وسودطوالبلحارث

الزنوجدمبعضهمويخالطأصغرأحجامهم،العدنيوالازارالملونةالعمائمبرتدون

العبيد.

بهمتفتكأنفسهمعلىمنقسمونلكنهمبلحارثمنعددأاكئرالمصعبين

السنواتفيديارهمسادقدالسلامأنورغم،بينهمفيماوالحروبالصراعات

قِدَمَقديمةالثاراتإِنإِذبهمتعصفمازالتوالمراراتالعداواتفإِنالأخيرةالتسع

فقطأشخاصستةمنيتألف،المثالسبيلعلى،منهمفخذهنالك.نفسهالزمن

مجموعةعضرةثلاثمعوشقاقخصامعلىمازالواولكنهم،الحياةقيدعلى

شيخوهو،واحدغلاممنهابقيعينواديفيقبيلةوهناك.جيرانهممنأخرى
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اخ!!اشسوشيىكأالعموأوك؟!احهِا!ححاآصوكستعمومكاحيةكسحاشتاذ

يحاد!ىارَصا!ال!مخلةأحد!!اثحرير،-!
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2جهَالعموسإص-وذ"،مسإيها-صاسإايإصساا

قثاصسإسإتمضااشَىاءصميادإصداوااصإ2ِصإإ-دسإ3؟ااصعادصإإن!--
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فإِنوامتقرارورعيزراعةأهلالمصعبينأنورغم.أبيهابكرةعنقبيلتهانقرضت

يكظمونولكنهم،الثمرسينبلحارثعنودمويةضراوةتقللاالبينيةصراعاتهم

والبرودأالعقلانيةبمظهريظهرونفهملذلك،عداواتهمعنيفصحونولاالغيظ

رعونةعنيختلفبهدوءالآخرينضدومؤامراتهممعاركهمعلىيقدمونإِنهم

)جادةوأكثرالحقيقيةمشاعرهم)خفاءفيبراعةأكعروالمصعبين.الحوارثواندفاع

والخبيثة.الماكرةللاساليب

هنالك،والمصعبينبلحارث،بيحانبوادىالأساسيتينالقبيلتينإلىبالإضافة

كنففييعيشواأنوفضلوااختيارهمبمحضالعتقليفضوابالمنطقةعبدالفنحو

قدالأحمرالبحرمنطقةفيالرقيقتجارةأنوبما؟وبهائمهمبأسرهمأسيادهم

اعتقواالذينالعبيد.المستمرالتناقصفيأخذتالعبيدأعدادفإن،توقفت

الحصادوعندقرتهموزرعواخيامهمعليهانصبواأسيادهمأراضيمنقطعأمنحوا

كحرفيينالمحررينالعبيدمنكثبرعملوقد؟للسيدمنهجزءاًيقسمونكانوا

وهكذا،الفضيةللحليكصاغةويعملونالأقمشةويصبغونالسجاجيدينسجون

الوسطى.الظبقةمنجزءاَليصبحوافثيئاشيئايدخلون

فيكبيرأحدهما،اليهودمنفقطاثنانفيهاكانبيحانإِلىوصلناعندما

وأدخلهحسينالشريفتبناهالذيالأصغرابنههووالثاني،توفيوقدالسن

.الإسلام

الفوالتيبيحانمجتمعمنهايتألفكانالتيالبشريةالشرائحهيتلك

الرضعكانسنراتثصانيوقبل.والأمنالسلامبينهاوأشاعقلوبهابينالشريف

وانث(النهاروضحفيمنزلكتغادرانتستطيعولاجدأ،مختلفبيحانفي

علىالناروتطلقمواقعهافيتتحصنالمتحاربةالفئاتوكانت،القلبمظمئن
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الموتوتنشرالأخرىعلىمجموعةكلتغيرأو،عشوائيةبطريقةخصومها

LaJJIJ?طريقها.فيوالخراب

واشحالتوالفقالحروبوتوقفت؟سنواتخمسفيذلككلتغيرلقد

الفينةبينالنارإِطلاقتسمعتد.بالحذرالمثموبةالمودةمننوعإِلىالعداوات

أغارتبيحانخارجمنجماعةأو،وطفيفةمتفرقةحوادثلكنها،والأخرى

جنديأخمسينمنتتألفحكوميةقوةبفضلالتغييرهذاجاء،الراديعلى

القوةهذه.ديفيبيتروهوسياسيوضابطلاسلكيمشغلومعهمحكومياْ

،بيحانشريفتصرفتحتولكنهاالاَخرينمعحربفيتدخللمالرمزية

باردةحربشكلفياستمرتولكنها،والمعاركوالمشاحناتالاِحنفتوقفت

الثريفكان.والمؤامراتوا!رالسياسيةالمناوراتأساليبفيهااستخدمت

،اخرىمرةالمعاركوتتفجرالثاراتتتجددلالكيالدماءإِراقةعدمعلىحريصأ

عهدفاتحةتلكوكانتبينها،ووخَدالفئاتبينالسمريفقرَّبفشيئأوث!يئأ

وبركة.خيرأالسلمفيأنالناسوأدرك،الوادىلسكانبالنسبةجديد

،ام479عامفيأي"الضالع"منظقةإِلىديفيبيترنُقلسنواتبضعوبعد

عنجداًمختلفالضالعحاكم.بيحانمنبكثيراصعبمهمتهوجدحيث

الاستقرارعدممنحالةعنهنجممماوالنارالحديدبقوةيحكمكانإِذبيحانث!ريف

المسمىالمستبدالحاكمهذابإِقصاءديفيبيترقام.المستمرةالأهليةوالحروب

العئائر،زعماءمعارضةوسطالضالعبمنظقةالأمورتنظيمفيوأخذحيدرا،مير

منيجعلأنديفيقرروأخيرأ.الأحمديقبيلةشيخعواسمحمدالشيخخاصة

بمجموعةمصحوباَإِليهوخرجاعتقالهفقررللأخرينوعبرةعظةالمتمردالشيخهذا

كان.غرةحينعلىيأخذوهحتىالليلمنتصففيذلكوكانالجنود،من
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قاعنحوتحركالجندبمقدمأحسعندماولكنهالحقولأحدفيعواسمحمد

أتيتلقدا:مباشرةوأعلنامامهديفيتوقف.قبيلتهأبناءمننفرومعهالوادي

محمدالشيخرفع.مساوماتأومناقشاتاىهنالكتكنلم.(لاعتقالك

.أخرىبطلقةالشيخعبيدأحدوأردفها،ديفيأصابتطلقةوأطلقفجأهبندقيته

الزمنمنلفترةالنيرانوتبودلت،وأخاهالشيخوأصابالنارالجنودأحدأطلق

ديفي.معهموسحبواالحكومةجنودأثنائهافيانسحب

محميةغربفييستخدمكانالذىالقاتلنباتالكبيرالمصدرهيالضادع

عدةقبلالحبشةمنالعربيالجنوبإِلىجاءالخدراتفصيلةمنهووالقات،عدن

نأورغم؟العالممنالجزءذلكبهاابتليالتيالمصائبمنواحداًوأصبحقرون

والفضليويافعالعوذليبلادمثل،المناطقمنالعديدفيممنوعأكانإِنتاجه

ممنوعأ.يكنلمللاسفاستخدامهأنإِلا،وبيحان

،(اديوليسكائا)المسماةالخضراءالشجيرةأوراقفيموجودمخدرالقات

متيقنلاًأصبحأنهيطنالخضراء،الأوراقهذهيمضغأى،الشخصا(يخرن"وعندما

صبيحةوفي.الكثيرللحديثوميالأثملاًيصحبالتأكيدولكنهنفسهمنوواثقأ

ولكنهالخمرمنهائلةكميةاحتسىلوكمامريضاًالشخصيكونلاالتالياليوم

مرورومع.ساعاتلبضعتمامامخهوينعطلللغايةمزريةحالةفييصبحبالتأكيد

المزمن،والإِمساكوالشهيةالنومفقدانمنالشخصيعانيالاستخداموكثرةالزمن

إِطلاقمنوكثيرٌ.بشرتهوتقلصشحوبهمنبسهولةالمدمنمعرفةويمكن

الغرورمننوبةتنتابهالقاتمدمنيأحدأنسببهبيحانفييسمعالذىالرصاص

فح!سبالمباشرالخصممعليسحسابهيصفيأنيستطيعأنهويح!سبالكاذب

كلها.البشريةمعوإنما

فيأجراًيتقاضونمحترفونوهنالك،العربيالجنوبفيعادىأمرالقتلجرائم
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فيالقاتلأجر.العالمفيرقيأالبلدانأكثرفيحتىيحدثكما،الآخريننصفية

تحدثماوكثيرأتيريزا،مارياريالاتمن*فبضعةببنيتراوحالعربيالجنوب

،ريالات707وقدرهاثابتةوهيالديةهنالك.الأجردفعساعةفيتعقيدات

بعدفورأالديةقبولأنالنفسالأبيالقاتلويعتبر،القاتلعنبالإنابةوتدفع

،الشرفدفع)عتبارهيمكنالذى"الحُشْماأواللرميقبللكنهعيباًالقتلننفيذ

،ريالالفثحرينالىالحاكمالشريفأوالسلطانحالةفيالسعريرتفعوقد

يتراوحالفخذرلًيسأووالزعيم،ريالف3ثلاثةرأسهسعرالمهمالقبيلةوثيخ

.ريالخمسماثةإِلىخمسينمنالعادىالقبيلةابنورأس،ريالوالفمائةبين

الشخعىبهيتمتعالذيوالنفوذالشخصيةعلىيتوقفالسعرفإِنوهكذا

آنئذ.الماثلةوالظروفالناسبينمكانتهعلىيتوقفكما،اغتيالهالمطلوب

الطلقاتسريعةبندقيتهديني*نووضع،عيادينمنبالقربمعسكرناأقمنا

مناجممنطقةانإذ،يتوقعكانالقتالمننوعأىأدرىولا،منا!سبموضعفي

التلالأحدفوقبديعأالمعسكركان.وأمنهابسلامهامشهورةبهانزلناالتيالملح

،نهبالملحتحمّللكيالجمالفيهتناخالذيالمكانعنبعيدأ،المناجمعلىالمطلة

ناروأوقدناالخيامنصبنا.الجملجسمفيتعيشالتىوالديدانبالحشراتموبوء

فائقةببراعةالتيسيسلخونخرون3كانبينماالشاىشربفيوأخذناالفريق

نعدأنننسلمفإنناعلينايطلبداالظلامأنورغم.للشواءاللحمويعدون

،بيحانأهلمنأصدقائنابينبينناواليوميةالرمايةلمنافساتوالبنادقالمسدسات

شربهماالبدوىلدىالمحببتانوالهوايتانعوض،والسريفحسينالسريفمثل

والتسديدالناريةللاسلحةحبهمفيالبدوي!ثارككانمناوكثير،والرمايةالشاى

الجديدةالأسلحةمنهائلةكمياتالبعثةهذهفيمعنااحضرناولقد،الصائب
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والضغيرةالكبيرةالبنادقهيبيحانإِلىالبعثةأحضرتهاالتيالهداياأفضل)ن

.ساتوالمسد

واالطعاموجلبللصيدوسيلةفقطليستبيحانفيالسدبدةالرمايةإِن

.الأحيانبعضفيوالحياةالموتبينالفرقتعنيقدولكنها،الشخصيةللمتعة

جاهزوندائماًأهلهافإِنلذلك،قريبوقتحتىبيحانفيالحالهوذلككان

علىببندقيتهيأتيعوضالشريفيزورناعندما.سلاحمنتيسربماومتمنطقون

أخرىلغرفةللذهاباضطرولو،بجوارهاويجلسالحاثطعلىويسندها،الدوام

معه.بندقيتهيأخذأنينسىلافإِنهالحمامكغرفة

فقد،الظلامفيللرمايةجديدةطريقةالليلةتلكفيحسينالشريفعلمنا

نطلقوأخذناصفأووقفنا،مناياردةتسعينمسافةعلىعيدانفينارأأشعل

الثصربفأبدعوقد.يطفئهاأنيستطيعمنلنرىالعيدانتلكباتجاهالرصاص

رأسه.علىموضوعةوالبندقيةالهدفوأصابإِبداعأيماناصربنصالح

تحت،المقمرةالليلةتللثفيلناكلالنارحولوجلسناالعشاءوجبةلناأعدوا

جاءناقليلأاسترخيناانبعد.كالزمردتتلالأالتينجومهامنإِلاتماماًصافيةسماء

بىأصواتويغنونويرقصونيصفقون،المناجمفيالعاملينبلحارثرجالمنفوج

الرهيب.وهدوئهالصحراءفيالليلسحرمعتمامأمنسجمةشجية

لنارواهاالتىالقصصلبعضلنستمعواستلقينا،الأعرابأولئكغادرنا

للجماركمحطةعنالشريفتحدث.دينيألانترجمانهوكان،حسينالشريف

منالخارجالملحعلىالجمركيةالضرائبيجمعلكياليمنمعالحدودفيأقامها

شخصفيممثلة،اليمنيةالسلطاتولكن.اليمنمنالقادمةوالبضائعبيحان

المسترعليهرد.عدوانيعملهذاإِنقالالبيضاء،حاكم،الثمامياعسمهرجل
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عملبلعدوانيأ،عملاَلي!إِنهقائلا،2نذاكالبريطانيالمعتمدنائبالنجون

.ببيحانخاصةداخليةإِداريةمسألةعنعبارةوهوجدأوجائزقانوني

محطةمنعهومنهاالمعلنالهدفقلعةببناءالجمركيةالمحطةعلىاليمنيونرد

علىبُنيتالقلعةفإِنالبريطانيينرأىح!سبولكنمهمتها،أداءمنالشريف

المنطقة.تلكفيفاصلحدودكمابخطتعترفلماليمنأنرغم،بيحانيةأرض

الجوسلاحقصف،مفرغةحلقةفيدارتومناق!ثاتمطولةمفاوضاتوبعد

استراتيجيموقعفيمحصثنةلأنهابالطالًراتالقلعةتلكالبريطانيالملكي

هنالك،الأرواحفيخسائربلاالقلعةودمرت،لهاالبريةالقراتوصولويصعب

.المتطابرةالحجريةالث!ظاياجراءمنخدهفيجرحفقطواحدثمخص

مئتافيهاشتركوقد،القلعةنحوالأمربادئفيالأرضيةالقواتزحفجاء

فيقتلأكلمابدوناسابيعثلاثةمدةالطرفينبينالنارإِطلاقتبادلوامشمر،جندى

بعض،عنبعضهمابعيدالجيشينأنذلكفيالسببكانوربما،الجانببنكلا

للطرفأذىيسببأنفيالطرفينمناىلدىجادةرغبةهنالكليستوكذلك

الآخر.

والبرقياتللرسائلظريفتبادلهناككانبالطائراتالقلعةقصضسمأنوقبل

لشؤونالمتفردةالملامحعلىجديدأضوءأيلقيمماالشامىوالث!يخالنالمسترببن

النالمستربهاقامبزيارةالاتصالاتبدأت.المناطقهذهفيوالحربالسياسة

قضواحيثاليمنفيالبيضاءمدينةإِلىآخربريطانيسياسيوضابطوزوجته

الطويلةالمناقثمةنهايةفي.القلعةلمسألةسلميةتسويةلايجادمحاولةفيبهاليلة

منالموضوعهذافيتمامأمخطئونالإنجليزإِنالنلمسترالشاميقالالليلةتلكفي

المريض.ابنهليعالجعدنمنطبيبلهيرسلأنيمكنهلولكن،آخرهإِلىأوله
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المؤسفمن":لهوقالالحميمصديقهللثاميطبيبأأرسللعدنالنرجوعبمجرد

.1(0الاَنصحتهوكيفابنكأخبارهيماولكن،لاتفاقنتوصللمأننا

دكتاتورالنمستر)نفيهيقولالثاميمنخطاباًيحملعدنالىالطبيبعاد

فبهيشكرهالصغيرةبالأحرفسطراًأضافالخطابأسفلفيولكن،أثيمومعتد

الرضيع.ابنهعالجالذىالطبيبإِرسالعلىللغاية

لاتخاذيضطرقدأسفبكل)نهفيهايقولللشاميبرقيةالنأرسلذلكبعد

سعيدإِنهالبرقيةبأسفلمضيفأ،القلعةتُسحبلمإِذاالمناسبالجوكطالإجراء

منطفةعلىمنشوراتأسقطتطائرةالنالمسترأرسلثم.الطفلصحةبتحسن

إحدىكانت.الجوممطالقصفيبدأانقبلالمكانبمغادرةالجميعمطالبةالقلعة

ذلكبعد.لابنهحلوىوبهللسماميمعنونصغيرطردعلىملصقةالأوراقهذه

إياهوداعيأالحلوىعلىلهشاكرأالنللمسترخطابأالشاميأرسلقصيربوقت

الغارةبانيقرلصغيرسطرالخطابآخروفي،وأطفالهزوجهمعالبيضاءلزيارة

البتة.مقبولةوغيرقانونيةغيرالمزمعةالجوية
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(1يصرمر!"!يحدتشقَاليةلقوترممودح
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التاسعالفصل

تمذعحأسُود

ونصفميلبعدعلىعقيلبنحيدتلبجوارتمنعبمدينةالأثريةالمقبرةتقع

جيدهدفالتاريخيةالمقابرأنوركم.نفسهاينةللمدئر!الأالموفعمن

بدائلمنوجدناهلماالاَنحتىهناعملنانبدألمفإِنناالأثريةللامتكشافات

عرضةالأكثركانتتحديدأالمقابرهذهأنمنسمعناهولمابها،نبدأأنآثرنااخرى

أيضاً.الحديثالعصروفيالقديمالزمنفيواسعنطاقعلىوالسرقةللنهب

فيهاالأركانأحدفيالحفروبدأناالمقابربفحصماكولمشارليبصحبةقت

منثرياتالأحارسأبوبكرالحفرفيساعدناوقد،وواعدةهـخجعةلنابدتالتي

قبرأولأعماقإِلىغصناأنوبعد.القبورحفرفيخبيراًكانالذكط،يافعنبيلة

عثرناذلكرغمولكن،قرونعدةقبلشديدأنهباًونُهبأنتهلثأنهوجدنافنحناه

جديداً.عثمرنقشاًثلاثةعلىفبه

بروفيسورظنوماتذكر،نتيجةإلىبتمنعالثماليالموقعفيعملنايقدنالم

علىنركزأنآثرنالذلك؟فقطالمنازلمنمجموعةكانإِنما،معبدأنههنيمان

البروفيسوربدألذلك،والسلبللنهبتعرضتقدكانتأنهارغم،المفبرة

بجدية.عقيلبنحيدموقعفيالعمل

قدالحراسرئيىأنسمعناالموقعبهذاالعملفيهبدأناالذكلطنفسهاليوموفي

العربية:باللغةالرسالةهذهليأرسلالتالياليوموفيآخر،مكانالىننل

،المحترمعزيزي

العاشرةالساعةالقصببيحانوصلتقدبأننيالعزيزصديقيياأخبركأناود
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معاملتكعلىجزيلأشكرأأشكركأنوأودلها،منقولأاليومصباحمنوالنصف

الأبد.إِلىقلبيفيعرفانهابذورممتنغرسوالتيالطيبة

(.عليربهعبد/مخلصكم-والسلام

كانتمهمةواول،بدايتهمنذومنع!ثاًمبشتراَالجنوبيةالبوابةفيعملناكان

إِزالةفيبراونوكيني)نجشارلسمنكلأخذحيثمباشرةالبوابةمنبالقرب

وطولهاقدماَأربعونعرضهاحفرةحفرفيوبدأوا،المكانذلكمنوالأتربةالرمال

التيوكينيشارلسوصلالبوابةواجهةمنالرمالبعضإِزالةوبعد؟قدممائة

مثلا،ثريةالقطعمنكنوزاَوجدواهنا،صلابةوأكثرمحروقأفكانالطوبطبقة

طبقاتوجدنا.يدوالحدالبرونزوقطعالمنقوشةوالحجارةوالعقودالفخاريةالقطع

تتخللهاالرمادمنأخرىطبقةثموالرملالترابمنطبقاتبينهاالرمادمن

بمهارةمنحوتةالوعولرؤوسمنصفوفمعالرخاممنوقطعمنقوشةحجارة

تعرضتقدتمنعمدينةانالبدايةمنلناظهروقد.الأشياءمنذلكوغيرفائقة

رهيباً.تدميرأدمرتهابحرائقمصحوبةكبرىزلزاليةلكارثةشكأدنىبلا

النقوشاتمنالعديدظهركاملةوأبراجهاالبوابةحيطانلناتكشثفتأنوبعد

1)الكلمةعلىاحتوند)ذمحيرألغزأأحدهاكانصفحاتها،على ))WBLQS:ى

تصبحالمناسبةالمتحركةالحروفلهاأضفناإِذاكلمةوهي،!سقلبو)

التحليلهذاكأنالأولىللوهلةوبدا.سبأْلملكةالمعروفالاسملمأبلقيس)

ثدو(ذى)لبوابةلانشاءبناءعسليةعنالنق!قيتحدثلانماببلقيساللفظلهذاعلاقةلا*

هرأوالبلقبلقهاأى(س-قلب)واحجارها،اى(س-ناب)لوتثذيبوجدارها

في:!ورتهوكذاالمكررالنق!قهذانصأنظرخثبهاأي(س-ض)عو،،الكل!يالحجر

,CORPUSDES INSCRIPTIONS ET ANTIQUITES SUD-ARABES)
SECTIONI.901-.116)(المراجع) LOUVAIN,,7791 PاTOME
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،،الجميلةالملكةهذهتحكمكانتاِذ؟سبأمنطقةفيفعلا)نناحيثمناسب

توصلناالتيالمناسبةللاعماقبعدنغصلمأنناوجدناالأمرفيدققناعندماولكن

نتعجلجعلناالذىهوثارهاآوتعرفللقياهااستعجالناوكان،بلقيسلعهد

ليىالمنحوت،وبلضىأاسمإِنقالالبرايتبالبروفيسوراستعنافلما؟الحكم

عهدها.بيناووبينهاالمنعو!قالكلامباقيبينعلاقةأيهنالكليس)ذ"بلقيس"

بالتأكيدولكنا،)ضافيةأخرىأدلةترافربعدالكلمةهذهمعنىعلىنتعرفربما

سبأ.بمملكةعلاقةلهشيءلأكطنصللم

وفي.يكنلمشيئأكأنالعملواصلناولكنا،التجربةبهذهقليلأأحبطنا

مع،كبرىأهميةلهاالجنوبيةالبوابةفياكتشفناهاالتيالكتاباتفإنالأمرحقيقة

أسماءترصدملكيةمراصمكانتالنقو!قتلكمعظم.كثيرأالنظرتلفتلمانها

وقدلمايهرجبيجلهـشهريدعىأحدهم،قتبانحكمواالذينالملوكمنالعديد

.م.ق75عامزهاءعظمتهاأوجفيكانتعندماقتبانحكم

باوندكالمهندسعليناأشارالجنوبيةالبوابةحولالرمالمنالمزيدأزلناأنبعد

وبالفعلحيطانها،عليناتنهارلاحتىحفرناهاالتيالحفرةحولواقسياجببناء

.للسقوطآيلينبالنقو!قمليئينعمودينجانبفيخاصةماثلأ،الخطرهذاكان

كلونقلالمحرقةالشمستحتعملهفيهنيمانساندىاستمرحالكلعلى

ذلكبعدثم.بالكاميراتالنعَوشتصويروتم،ورقةعلىاليدبخطالنقوشات

،تنهارأنيمكنوالتيالمائلةالحيطانلتثبيتالخشبيةالأعمدةمنهيكلأوضعنا

وسبعونخصةطولهحائطومعهكلهالبوابةهيكل)خراجتمحتىالحفرواسبمر

تدما.

ومعهاالجنوبيةللبوابةالمجاورةالمنطقةكلنظفناالحفرمناسابيعثلاثةوبعد
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بأسلاالبناءطريقة.لاالبلكات"الضخمةالمربعةبالحجارةشيدااللذانالبرجان

الحضارةازدهارقبلبُنيتأنهاعلىيدلمماالجماليالاتقانينقصهاولكنبها

قبلبنيتوأبراجهاالبوابةهذه.وإتقاناجودةأكئرمعماراًشهدتالتىالقتبانية

البرجين،بلكاتعلى-كثيرةنقوشاتوجدتوقدالميلاد،قبلالخامسالقرن

رمادها.إِلامنهايبقلمخشبيةأعمدةعليهاتقفكانتصفيرةفتحاتوهنالك

)نجشارلسقرروعندثذ؟التاريخيةتمنعمدينةعلىالأولى)طلالتناتلككانت

البوابةفيالحفرعلىمثرفابراونكينيوصارالأمور،بعضلقضاءلعدنالذهاب

لقد.البرايتبروفيسورقيادةتحتبالطبعذلكوكلشارل!،عنبديلأالجنوبية

وبعد.نفسهاالمدينةمننقتربنحنوهاالعربالعمالبمساعدةالبوابةتخطينا

ممرْإلىوصلناوالحجارةالمحروقوالحطبتربةوا،الرمالوإزالةالحفرمنالمزيد

ذلكالحفارونوتابع،الجيدةالأصليةبحالتهمازالمنتظمةمربعةبحجارةمرصوف

أنفسهموجدواالممروسعواأنوبعد،المدينهمشارفحتىالشمالجهةإِلىالممر

علىوهناك،مباشرةالجنوبيةالبوابةخلف،المدينةواجهةفيمرصوفةساحةفي

أنهولابد،بأرضيتهاملتصقةطويلةحجريةمقاعداكتسافتمالساحةجانبي

كانربماأو،تسؤقمنطقةلعلهاأم،المدينةكبارفيهيجتمعكانصغيرعامميدان

سبأ:المجاورةالممالكمعمعاركهمعنثواليتحدالقدامىالمحاربونهنايلتقي

.وحضرموتومعين

ينظفونوعمالهأعوانهوأصبحيساراًبحفرهبراونكينياتجهمباثرةالبوابةبعد

بعدولكنا،(أالمبنى)اسمعليهأطلقنايتصدعلمحائطالىقادهمالذيالممر

اسموجدناكماالنفوثىفيوجدناهالذىالاسموهو!يفعممنزل)أسميناهقليل

يقودواسعسردابعنالرمالازلناثم.اجلهمنالأبنيةتلكبنيتالذىالملك
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ثم،!يفثرمنزل"النقوشتسميهالذي(بالمبنى)وصلناحنىالثممالباتجاه

بروفيسررمنبنعليماتذلكوكان،أخرىمرةشمالاًثمشرقاالسرداباتجه

شديدةبحمّىبراونكينيمرضالأثناءهذهوفيالحفر،اتجاهيقررالذيالبرايت

الجنوبية.بالبوابةالحفرعمالعلىالإِشراففيمكانهوأخذت

منهاننطلقعريضةقاعدة)يجادإلىنهدفوكنالمنزلفناءمنجزءاًحفرنالقد

الموجودةا،نفاقمننفقكلفيأقدامأربعةلمسافةوحفرنا،أسفلإِلىالحفرفي

الساحةمعظمننظفأنالبرايتبروفيسورقررهنا.الفناءبذلكالمحيطالسورفي

بصدد)ننا)ذودقيقاَحاذقاًعملاًيتطلبالموقعذلكوكان،أسفلإِلىونغوص

عمالناأصبحوقد،فائقةبعنايةحولهاالحفرمنبدلاومخلفاتآثارعلىالعثور

علىالمحافظةاهميةيقدرونوأصبحواجيدأتدريبأالأمورهذهعلىمدرببن

العمالهؤلاءأحد.قيمتهاويقدرونعليهانعئرالتيالفخاريةوالآنيةالشرائح

منلمجموعةرئيسأأصبح،سيارةكسائقالمكلاّمنمعناأحضرناهالذكطمالموهر

.يومبعديوماًالجنوبيةبالبوابةجدارتهاثبتوقدالبروفيسوربأمرالعمال

الختلفة،الأمراضمنبسلسلةالبعثةأفرادمنالعديدأصيبالوقتهذافي

.جامدكتررثم،البرايتبروفيسورثم،باوندكتبعهثم،براونكينياولهم

مكاتبمنهأكثرميدانيمستشفيعنعبارةالطينمنالمصنوعقصرنا(صبح

ضاعفقليلاً؟الخطىأبطأناوإن،بتاتأيتوقفلمالعملولكن،آثاريةلبعثة

منالعديدتنشأأنلابدوكان،القاهرةالظروفرغمنشاطهممنالأصحاء

.التعقيدات

جمعةالصوماليأتىوفجأةمرهقاَ،وكنتالأيامأحدفيغرفتيإلىآويت

حتىمرعأالبابنحووقفزت،والصوماليةوالانجليزيةبالعربيةيصيحإِسماعيل
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ضخمأتمثالاًيحملوهوالعمالرئيس(سالم)أجدبيفإِذا،بالعتبةاصطدمت

-:صوتهبأعلىيصيحسالموكانآخر،كائنظهرهعلىيجلس،سدأخضر

فيليبس!صاحب!صاحباصاحب-

ته؟وجدأين-

يفثن.منزلفي-

وهرولت،خشبيسريرعلىالوزنالئقيلالتمئاليضعوهو(صالم)ساعدت

ودكبراونوكينيجامودكتورالبرايتبروفيسور،غرفهممنالباقينلأحضر

.باون

انزعجمابقدرالعظيمالكشفلهذايندهثزلمالبروفيسورجاءوعندما

يأتحركألاالبروفيسورتعلعماتكانتفقد،سالممعهبهاتعاملالتيللطريقة

لاحنىاقتلاعهعلىهمويشرفواالخبراءيعاينهأنقبلمكانهمنكهذاشيء

التعليماتيتبعدائماًسالموكان.التحريكعمليةفيمنهجزءيتلفاويتهشم

أولأعليهيطلعنيأنوارادالأهميةبالغشيءعلىعثرأنهظنالمرةهذهولكنه

يتائرولمصلبمعدنمنمصنوعأكانالتمثالذلكأنالحظحسنمن.بأول

لها.تعرضالتيبالمعاملة

ننفعلوألاأعصابنانضبطأنوهو،الهامالدرسلهذاالبروفيسورنبهناأنبعد

عليها،المتفقوالأسسالنظمح!سببحذرالقطعهذهمعونتعاملنكتشفبما

البرونز،منمصنوعاًكان.الأسدتمثالعلىفاحصةثانيةنظرةالقيناذلكبعد

حديديأولجامأيديه)حدىفيسهمأيحملكويبيد،الفتىعليهيجلسوكان

وفي،الأسدعنقحولبطوقموصلاللجاممنالآخرالجزء،الأخرىفيمقطوعأ

جاءاللحظةتلكفي.القتبانيبالخطكثيرةنقوشهناككانتالتمثالقاعدة
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وبعد.ا،سدفحصفيالآخرينمعواشتركالموقعمنهنيمانساندىبروفيسور

رفع،ثرىالأالكشفهذافي،وهنيمانوجامالبرايت،الثلاثةالعلماءنفرسأن

-:وقالرأسهالبرايتالبروفيسور

وهيمانجامدكتوروأومأاوجدناهاالسماءبحق،وجدناهالقد،وندل-

للغاية.منتشياًالبرايتبروفيسوروكان،يبتسمانوهما،موافقينبراسيهما

-:لهقلت

بروفيسور؟ياماذاوجدنا-

-:قال

انظرا.التاريخ-

-:ودْرأأخرىمرةالتمثالقاعدةنحوالبروفيسورمال

."ْيفقشيمومهسنعمذوىوعقربمثويبم!-

-:البروفيسوروواصل

رسوماتصممالذيمهسنعماسرةأعضاءوعقربمثويبمأنيعنيذلك

بصنعه.أمراو،التمثالهذاصممالذكطوهويفث!،منزلونقوينن

ذلك؟يعنيماذا-

العربي،الجنوبآثارسجلفينوعهمنفريدالكشفهذاانذلكيعني-

الذيالزمنتحديدفيويساعدناالتاريخيالتسلسلموضوععلىالضوءوسيلقي

الطابوقأنواعمننوعكلنعرفأنونستطيعقتبانملوكمنواحدكلفيهحكم

والفعل!ل()12012.جامرقمتحتبعدفيماجامالبرتنئرهالذيالنققهرالاصدنق!ق+

هناهي(ثيمو)والصيغةأنشاشيد،أتام:معناهلانماوزخرفصممهنالايعنيهنا(شيم)

المراجع(.)المدنىصيغة
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العربي.الجنوبفيالحضاراتتطورحسبالبناياتفي

:-البروفيسورسألتثمالصعداء،ننفست

كينس؟-

-:قائلاَاسترسل

هذايكونأنالمحتملومن(الهيليني)اليونانيالأصلمننسخةالأسدهذا-

نحتأي،نحتهابدأوااليونانييناِنحيث..ماق05عامقرابةتمقدالتقليد

بإِعادةيهرجبيجلشهرالملكأمر،ذا.الوقتذلكفي،التماثيلهذهمثل

أمرالذىالوقتهوفلكأنبدفلا،الآنعرفنا،كمايف!قلمنزلالديكورتصميم

لذلك.نفسيهمابالعمليتينقامانفسيهماالنحاتينلأنالتمثالهذابنصبفيه

وأالخامسوليسالميلاد،قبلالأولأوالثانيالقرنفيعاشيهرجبالملكفإن

لحلتوضلناقدنكرنالطريقةوبهذه.قبلمناشيعكماالثامنحتىأوالسادس

الزمني.بالتسلسلالخاصةالأساسيةالمعضلة

نعودلكيلناحافزأوكانبمكانالأهميةمنالبروفيسورتصريحكانلقد

الأسد.اكتشاففيهتمالذيالمكاننفحصحتىأكثربشغنسالجنوبيةللبوابة

مدفوناالتمثالوكان،يفعقمنزلحائطمنبالقرب،بالتحديدللمكانسالمأشار

الغزاةمنالنجاةلهكتبتيبدوفيماوبذلك،المتفحموالحطبالرمادمنكومتحت

للاستفادةالناربراصطةويذابيؤخذأنمصيرهفكانوإلا،الغنائمعنوالباحثين

منه.صنعالذىالبرونزمن

التيالحماصةفرطمنوذلك،المرضرغمللموقعيذهبواأنرفاقناجميعاراد

بالقرنوتنتهي.م.قالرابعالقرنفيتبدأاليونانيةالحضارةتاريخفيفترةهيالهيلينية+

المراجع(.).مقالأول
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البرايتعلىأصرماكشدكتورولكن،الأسدتمثالعلىالعثوربعدأصابتهم

آوىثمالوقتلبعضمعيعملالذكطكينيوكذلك،لسريريهمايعوداانوجام

منتجعنا.فيفراثهإِلى

-:العمالأفضلمنوهواللهعبدصاحكينيذهابمنساعةنصفبعد

صاحبأيا!بقشيشأبقشيق-

بالأهميةواحديومفيثانيأكشفأَأتوقعلمإِننيإِذوهدوءببطءنحوهذهبت

بيدهيشيركاناللهعبد.متحجرةأسورةأوصغيرنقشهوتوقعتهماوكلنفسها

الذيالرمادركامبينمنمنهاطرفظهراللونخضراءالحديدمنقظعةنحو

تمثالوجدناحيثمنالأسفلإِلىأقدامبضعبعدعلىيقعمكانفي،يعليها

الأسد.

كلحوليوالتف،اللهعبداكتثفهالذكطالجسمعنالرملازالةفيبدأت

وبينهم.بينهمعركةتنشبوكادتالعمالرئيسسالماغضبممابالموقعالعاملين

ثمأكبر،الأخضرالجسموصار،والرمادالأتربةلإزالةبحرصالفرشاةاستخدت

نأبعدماكولمشارليبنالحقاللحظةهذهفي.يكبروالجسم،التنظيفواصلت

الجسمعنالرمادإِزالةفيمعيوشارك،ا(واقنالبوار"سياراتتشحيممنفرغ

يحضرلملأنهالجديدالكصصفهذاليحضربراونكينيطلبفيأرسلناالأخضر.

بكاميرتهالحدثليصوردومينأوكيطلبتوكذلك،المرضبسببسبقهما

بالنسبةالأخضرالجسمقياساتبأخذشارليقامثناءالأهذهفي.قرافكسبيد

،الرمالإِزالةعمليةاكملناقدكناوأوكيكينيوصلوعندما،يف!قمنزللحائط

مكسور.الجسمأنواكتثفنا

عئرناالذيللاسدشابهالرمالمنكلهيخرجأنقبلوشكلهالجسمحجم
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منتمكناوأخيرأ،أسفلإِلىووجههمدفوناكان.نفسهاليومذلكصباحعليه

الفرق،الحبإلهكيوبيدومعهللآخر،مطابقبرونزىأسدأنهلنكتشفرفعه

فإِنالطفيفةالإِصاباترغمالآخر؟للاسدمعاكساتجاهفيمنصوباًكانانهالوحيد

للبعثةالنصريومذلككان.ومكتملاًجميلأكانممضازةبحالةكذلكالتصثالهذا

بحق.

الأسودهذهإِنقالالذيلألبرايتحدثماووصفناالمعسكرإِلىعدنا

العصرفيعندهمظهرتالذينالمصريينمنالقتبانيونقلّدهابكيوبيداتها

وضحتالنحتبطريقةمتعلقةتفاصيلهنالك.(الهيلينستي)الثانياليوناني

كانالتمثالينموضوع.التماثيلهذهصنعفيهاتمالتيالزمنيةالفترةللبروفيسور

الحبوهو،الهيلنستيالعصرإِبانا،ماكنمنغيرهاوفي+بومبييفيثائعاً

يلجمهأنبعدويركبهمتوحشأأسدأيروضالذىكيوبيدلهيرمزالذىالجنسي

بها.ويرجههيقودهحديديةبسلسلة

كانربمايفثنمنزلالمسمىالصرحهذااننظنجعلتناوالحبكيوبيدفكرة

هناككانت.الدينيةالطقوسأحدباعتبارهاالدعارةلممارسةكمعبديستخدم

مناطقمنكثيرفيمتفرعاتراهباتمعالجنسخلالهايمارسوئنيةطقوس

يفشمنزلكانهل؟قتبانفيتمارسالطقوسهذهكانتفهل.القديمالعالم

خلالمنلهاأجوبةعلىنحصلأننأملكثيروغيرهاالأسئلةهذهمحرابها؟

عامتعرضتفيزونجبلسفحعندنابوليمنبالقربإيعلاليةأثريةمدينةPompeiiبومبي+

المراجع(.)أجزائهابعضأصابتالمذكورالجبلمنبركانيةلحممميلادية97
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اأسب!(ء5!؟.\V؟)تمهشعصدِساا-أ!افمىا-ِدِ-ِء*سدِا"%ط كأافمحفِإكادذسىشَساشنها

صيذ.اخوِاج!لررص-!9ِالسااتح!ادِأحافِأءِثَ!ص
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كأالإشاتحىَحمرآ(ءث!ىا!إ"تاقير)أدلملإصِصرات!سرألسامكطدصيصاركيسهراض"

صركا()ا-كلجاا!ئلد!!كأالعرطاخهِ
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.الفادمْعملنا

يسميهابطريقةصُتاوقدجداً،عاليةالتمثالانبهاصُممالتيالمهارةكانت

أعيدثمقرونلبضعةأثرهاانقطعثمالقدماء،يعرفهاكانسيربردو""الفرنسيون

القرنفيعايقالذيسيلينيبنفنوتوالثصهيرالإِيطاليالنحَاتبواسطةاكنشافها

قالهماالتمثالانيعكسهالذىالفنيالاتقانيؤكدكما.الميلادكطعشرالسادس

أهلبراعةعنالميلادقبلالأولالقرنفيعايقالذ!طاسترابواليونانيالرحالة

عليهعثرناآخرشيءأكطمنأكثرالفنيالعملهذا؟الزمنذلكفيالعربيالجنوب

لدرجةالمعادنصثفيماهرونالجنوبعربباناسترابوقالهمايؤكدالآنحتى

.بعيدة

أهميةحولأخرىومرةالمساءفيجميعأاليناالبرايتالبروفيسورتحدث

عامقبليعشلمبنحتهماامرالذىالملكًأنعلىيدللانبأنهماوقالا،صدين،

اسمالتمثالينقاعدتيفيالمنقوشةالكتابةفيالبروفيسوروجدوقد،.مق051

يهرجب،يجلشهرالملكعهدفيبنيالذىكلهيفثىمنزلصممالذيالفنان

فيذهبيةعملةضربتوقدملوكها،وتعذدتحكمتأمرةسليلبالتأكيدوهو

العهدلحملاتتقليدأالعملاتتلكوكانت،الملوكأولئكمنثلاثةعهود

علىمنقوشهوكماثويبمواسمهالفنان.(الهيلينستي)الثانياليوناني

نتحدثالتيالكتابهضمنيافايقمنزلجدارعلىأيضأاصمهمنقوسق،ا،سدين

منكلإليهيرمزمابخصرصوأماقتبانملركلأحدخاصأقصراكانيف!قبيتأنتبينلقد،

الثمسلابنفيرعزالطفلوأماللئمسيرمزالأسدفإنالمذكورينالتمثالينفيوالطفلا،سد

منالغرضحولتفسيرمنالمؤلفإليهذبماعلىولادليلفلاصحةوبالنالي.عثترالإلهوهو

المراجع(.)يفقبيتبناء
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يوهارقب.ياقلشهرالمللشعهدفيالمنزلتصميم)عادةعن

علىيحتوىالذىيفعأىيفعممنزلهنالكيفقلمنزلالمقابلالجانبفي

عليهانعثرالتياليوميةالاكتشافات.يف!قمنأحدثتاريخهاونقوشاتطابرق

قبلالرابعالقرنبينماالزمنيالتسلسلعنفكرةمجملهافيتعطيوا،سدان

بقليل.قبلهأوالسلامعليهالمسيحعهدفيتمنعفيهدمرتالذيوالتاريخالميلاد

تحتمنرويدأرويدألناتتكشفأخذتالقديمةالسعيدةالعربيةفإِنوهكذا

الجنربيةالعربيةحضاراتتاريخعنمعلوماتناأصبحتمرةو،ول،الزمنركام

صلب.علمياساسعلىمبنية
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العاثرالفصل

سبأملكة

التلالبعضاستطلاعفيبوينالدكنورأخذالأيام،حدالباكرالصباحفي

ثرأعرابيمنهاقتربعندما،حميدبنهجرمنالشمالإِلىالصغيرةالأثرية

ولم؟الإِشارةبلغةمشفوعةالعربيةباللغةهامامرعلىيطلعهأنحاولالثياب

المهمغيرمنالمهممعرفةعلىالأعرابيذلكمقدرةفيشكلأنهبالأمربوينبهتم

يهملألاالضروركلطمنأنهتجاربهمنيدركأيضاولكنه،ثرياتالأعالمفي

ويمحصّه.يدرسهأنعليهبل،اليهيتناهىخيطأيالاَثارى

فيوانطلقامعهيركبأنلأَعرابيوأومأ"واقونالبور"سيارتهالىلمأبوين"قفز

الشمالباتجاهأميالثلاثةلمسافةالسيارةسارت.الأعرابيإليهأشارالذىالاتجاد

يضيقالوادىذلكفتيءوما،ضيقصخرىوادعبريسارأ)نعطفاثم،الوادممطفوق

الأعرابيقاد.راجلينسيرهماوواصلافتركاهافيهالمضيعنالسيارةعجزتحتى

معلمإِلىوصلاأنإلىصخور،بهتحفسابقهمنضيقاأكثردربعبرالطريق

الصخورحجبتهاالتيالماءعيونمنالعديدوهو،التاريخيةالآثارمنندرةاكثر

وادممماداهوهذامحدودنطادتىفيالضيقالواديوحفظهاالشمسعنالعالية

منطقةكلفيالعذبللماءبحيراتفيهتتوافرالذىالوحيدالمكانوهو"الفرع

الجنوبمنطفةكلفيالموجودةنوعهامنالقليلةالمناطقمنوواحدة،يبحان

العربية.للجزيرةالغربي

صخرةإِلىوصلاأنإِلى،الانحدارشديدتلأعلىنحوا(دكداا،عرابيفاد

فيولكنه،مهمةتكونأنبدلاالنقويثنأندكوأدرك،قتبانيةنقويثنعليها
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القمالىالقمرالإلهأخا،!اب!مرهَر!معَمردَ!ىك!رواسلسلةلاد!دحصيعقا-
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اتحإلمدءاطتاِشاإ

إحص!شإكأخثعصوذطإ-!-
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الواديذلكجدرانعلىلاحظهاالتيالأخرىبالأشياءسعيدأكانالحقيقة

الذكماالنوعمنالصخر،علىالمنحرتةالرسوماتمنضخمةأعداد.السحيق

ثكلعلىكتاباتعلبهاوكانت،(+الخربشات)الحيطانعلىاليومصبيةيكتبه

كلروي):مثل،والأشجارالحيطانعلىاليومنقرأهالذىالنوعمنقصيرةجمل

تشكلقدالتيوالمباشرةالبسيطةالموادهيهذه.(أكلروىمنتذكار-هناكان

.ا،حيانمنكثيرفيهائلةثارية3كنرزاَ

النقو!ق،عالماجام"دكتورلإِحضارللمكتببسرعةراجعأأبويندكأقفل

أيضأجامفرحولقد،الفرعلرادممطجاممصطحبابرينعادنفسهاليرمعصروفي

كتابةيدرسالنهارباقيوقضىالصدفةبمحضجاءتالتيالكثصوفاتبهذه

نوعأاكتشفأنهجامأعلنالمساءوفي.الصخورتلكعلىوجدهاالتيالخربثات

علىالخربث!كان.قبلمنمثلهايعرفلملمأالخربشاتوادى)فيالكتابةمن

حيثالوقتذلكحنىالمعروفالنوعبخلافاليمينإِلىاليسارمنأسطر،ثلاثة

إِلىاليسارمنالثانيوالسطر،اليسارإِلىاليمينمنيقرأالأولالسطركان

القديمة.العربيةالجزيرةفيالشالًعةالكتابةطريقةهيوتللثوهكذا،،اليمين

الكتابةأنواعلأقدممثالهيجاموجدهاالتيالرسومفإِنالبرايتلاحظوكما

الحالهوكما،اليمينإِلىاليسارمنكانتحيثالعربيةالجزيرةعرفتهاالتي

يثة.الحدالأوروبيةواللغاتواللاتينيةلليونانيةبالنسبة

المملكةمنالآنحتىعرفشيءأقدمهوجامدكتورعليهعثرالذىالخربق

الميلاد.قبلالعاشرأوالتاسعللقرنالغالبفيتاريخهويعود،القديمةالقتبانية

وأالصخورعلىحادةكهبواصطةالحفربطريقةمكتربةنمْوشأورسومعنعبارةالخربشات"

المراجع(.)الأبنية

016http://www.al-maktabeh.com



الاسمهولمأنَباط":الإِنجيلفيمذكورةأسماءثلاثةعلىانحربشاحتوىولْد

بالعبرىالاسمنضهو،علي)،لأِسرائيلملكأول،جيروبومألوالدالعبري

هو،ياقور11،الأولصمويل5منالأولالفصلفيالمذكورالأكبرالقس!"الي

بنيومناطقالعربيالجنرببينالوطيدةالعلاقاتإِن.يهودافيموضعاسم

صدىسمعناعندماقبلذ!منأوضحاصبحتالإِنجيلفيالمذكورة)سرائيل

.انحرب!قْتضضنهمابينالأسماءهذه

دراسةبغرضالتالياليوممنالباكرالصباحفيالفرعوادىبزيارةمنانفرقام

متكئأجامالدكتورجلسحتىوصلنا)نوما،بالخربشاتالمسعاةالكتاباتهذه

منظارأمستخدمأالمقابلالصخرىالحائطعلىالكتابةيقرأوهوصفوانحجرعلى

عليها.والعثورتبيّنهاويصعبالصخرفيبعمقتحفرلاالخربشاتإن.مكبرأ

عنبحثاالوادىفيوهناكهنانمشينحنأخذنامهمنهفيجاماسترصلوببنما

رجعناساعتينوبعد.هامأثرأومعلمعلىتدلناقدالتيالآثارمنغيرهاأوالقبور

والنظارةالقرفصاءجالسأفيهتركناهالذينفسهالمكانفيلنجدهجامالدكتورإلى

المقابل.الصخرىالحائطفيالغضبمنوبشيءباهتماميحدقيدهفيالمكبرة

نصدقولم،الثمينالخربشفقدإِنهجامقالالخطبعندكسألهوعندما

جزءوهوالنقويثرهذهعلىيحتوىصلدكبيرحجريختفيأنيمكنكيف.آذاننا

بعدمدهششيءحدثثمالخور؟جنبتيأحدعلىصخرىحائطمنثابت

،معجزةالمسألةتكنولم،الحاثطعلىالخربشرؤيةمنجامتمكنفجأة.ذلك

جامتمكن.المتوافرالصوءوكميةالحائطعلىمنهانظرالتيالزاويةفقطولكنها

لبنيومواضعانحرب!قفيوردتالتيالأصماءبينعلاقةوجردمنالمؤلفذكرهلمالاصحة+

المراجع(.)القديمالمهدفيذكرهاورداصرائيل
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،الصخرةعنالضوءوحجبتحرلثالأشخاصأحد،نفجأةالخربقرؤيةمن

البارحةعصروجامدكر2هعندما؟الخافتالضوءمعاِلايظهرلاالخربقانويبدو

خافت.وضوؤهاللمغيبآيلةالشمسكانت

تكونوربما،القتبانيةالكتابةقراءةفيوأخذ،(اوجدتها):سعيدأجامهتف

الدكتوراستمرعنة*فثلاثةمنذبالقتبانيةهناشخصيتحدثمرةأولهذه

علىمخربشوخمسينمائةعددهابلغالتيالأخرىالنقوشاتدراسةفيجام

التاريخية،قيمتهحيثمنومفيدأللغالِةقديماَبعضهاوكان،الفرعوادىصخور

ا،قرب،الساميةباللغاتالأبجديةالحروفاولوهوأالألف"حرففيهابرزوقد

،غيرهكثيرةحروفوفي،الحرفهذافيرأيناوقد؟الاِنجليزيةاللغةفي!للحرف

الفينيقيةمنهاانحدرتالتييمةالقدالكنعانيةالأبجديةالحروفمعقويأتسابهاَ

يزعمالبرايتالبروفيسورظلطويلزمنومنذ.العربيالجنوبولغاتوالعبرية

فيسائدةكانتالتيالكنعانيةمنانسلختقدالجنوبفيالمكتوبةاللغةبأن

اللغةحروفهتشبهبالذاتالخربشوهذاالميلاد؟قبلعثرالثالثالقرنفيالشمال

.الأمْاللغةمنالانلاخذلكمنقريبزمنفيكتبأنهويبدوالكنعانية

قبلوالرابعوالثالثوالثانيالأولالقرنالىأجريناهاالتيالحفرياتحملتنا

أبعدإلىحملناالخربشاتوادىولكن،تمنعفيهتهدمتالذىالزمنإِلىالميلاد،

بلقيسوزمنالأوائلالأنبياءعهودشارفناحتىقرونستةأوبخمسةذلكمن

أربعبننحوبيحانوادىعنتبعدمنطقةوتلك،مأربفيعاشتالتيسباملكة

كانتالذيبلقيسلعهدبناتعودشواهدأوثارTقبلمنبناتمرلم.فقطميلأ

كتبأنهإِلىيشيرماالخرب!قهذافيرأيناوالآنتقريبأ،.مق059عامفيذروته

المراجع()AAرتمالصفحةحاشيةفيأوردناهماأنظر،
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بينالوثيقةالعلاقةفيونفكرالمقارناتنعقدأنغريباكانفما،الزمنذلكفي

جنوبسادتالتيالأخرىوالحضاراتسبأمملكةفينشأتالتيالحضارات

الأقصى.وشمالهاالجزيرة

أولذُكرتولكنها،سبأملكةبلقيسعنتتحدثالتيا،ساطيركثرتلقد

زيارتهاقصةرويتحينماالعاشرالجزءالملوكسفرفيالسماويةالكتبفيمرة

يعتقدالذي،سليمانالنبيكان.المقدسبيتفيالسلامعليهسليمانللنبي

مانش!طةتجارةيديركان،.مق229و619عامبينعاشأنهالبرايتالبروفيسور

منجاءتبلقيسفإنالملوكسفرفيجاءوكما.الهنديوالمحيطا،حمرالبحرببن

وقدكبرىتجاريةأهميةلزيارتهاوكانت،الجمالمنقافلةفيالقدسإلىسبأ

والعطورالتوابلمنضخمةوكمية،الذهبمنسلسلة021):سليمانأهدت

(.قبلمنمئيللهايكنلم،الكريمةوالحجارة

الإِنسانتمكنبعدوجيزةبفترةحدثتالزيارةهذهانالمصادفةقبيلمنوليس

قوافلطريقعنالتجارةفيهائلتوسعمنذلكتبعوماالجمل)ستثناسمن

تحملسبأمنوسنأتي،وايفاهمدينمنستاتي:الزبورفيجاءكمااو؟الجمال

(.ربهابحمدوتسبحوالبخورالذهب

عشرالحاديالقرنقبلللجمالقوافلوجودإلىيثيردليلأنجدلمالاَنحتى

قبلالعاشرالقرنفيظهرتبعيرظهرعلىلرجلرسوماتوأولالميلاد،قبل

.الميلاد

شماليةملكةحقيقتهافيهيسبأملكةبأنالاعتقادإِلىالمؤرخينبعضذهب

فيعاشتأمةمليكةوليست،العربيةالجزيرةشمالفيمتنقلةبدويهْلفبيلة
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فيذكرهنورداللائيالملكاتأنورغم.مأربْوعاصمتهاالعربيالجنوب

006إِلى008عامبينماالرجالالملوكمنعددأأكثرالآشوريةالمسماريةالنقوش

أثارتماكل،فقطالجزيرةشمالفيالملكاتوجوديعنيلاذلكأنإِلا،.مق

علىالنساءالملكاتيفضلونكانواالأيامتلكفيالعربأنهوالنقوشتلكإليه

أسهللأنهالأمناحيةمنللنسبأكبرأهميةتعطيالشعوبمنوكثير.الرجال

طريقعنالعرويقفيهاتتوارثالشعوبمنوكثير،الأبناحيةمنالتحديدفيئ

النساء.الملكاتعددمنيزيدمما،ا،م

يستقرواأنوقبلبدوأمتنقلينكانواعندماللسبئيينملكةبلقيسكانتربما

.الجنوبفيولاالشمالفيأقامتأنهاعلىدليلهنالكلي!ولكن،مأربفي

:الطرققطاعمنكقبيلةالسبئيينعنيتحدثالتكوينسفرمنالأولالجزء

السيف،بحدالخدمذبحواأنهمإلا،واختطفوهمغازينالسبئيونوجاءهم)

(.نبأهمعليكملأقصفقطأناونجوت

فينقوشأنجدولم،الإنجيلفيجاءماهوسبأملكةبلفيسعننعرفهماكل

قبلالثامنالقرنقبللسبأملكأكماتضيرإِلىماربفيحتىولاالعربيالجنوب

وخصوصاالأخيرةالنواتفياليمنفيتمتالتيالأثاريةا!نسافاتتدمتلقد+

الأدلة.م.قالثانيالألفمننصفالىتاريخهايرجعالتيالصبئيةالأثريةبلامدبنةاكتضافات

الكريمنالقر3وصصوقدباليصنمَارِبمنطفةهوالأصليصبأمملكةموطنأنعلىالقاطعة

عاصمتهاالتيصبأمملكةعلىالالاينطبقبماحضاريتقدممنبلغهوماوثحبهامباملكة

الرصفذلكيؤيدبماالمكتثفةالبئيةالنقو!قوجاءتنالقر3وصفهاكماالجنتبنارضمَارِب

ثمالفيأى)ثماليةملكةبلقيسمنتجعلالتيوالمزاعمالادعاءاتكلتتهاوىوبالتالي

التيالاسطوريةالرواياتماترددهعلىمبنيهومماذلكغيرأوحثيةأو(العربيةالجزيرة

المراجع(.)الشعوبخيالاتحاكتها
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والإِنجيلالزبورفيذكرهاوردالتيبلقي!عهدمنونصفقرنبعدايالمبلاد،

يقربونالذينأى"+المكربيون"همالنقو!نزفيذكرهموردحكامأول.والقرآن

فيوالدينيةالسياسيةالزعامةبينجمعواحكاموهم،الشملويجمعونالأشنات

علىعامبثلاثمائةسبأملوكقبلحكمواوقد،يمةالقدالعربيالجنوبممالككل

العربعرفهاالملوكمنمعينةفصيلةإِلىتننميبلقيسفإِنوهكذا.الأقل

التيالمبالغاتمنكثيرسيرتهاوشابخاصباهتمامحظيتانهابيد،ا،قدمون

المسندةوغيرمنهاالمسندةالقصصكلتجمعبينما،الاَثاريةالبراهينتسندهالا

وأبهتها.وعظمتهاالأخاذالفاتنوجمالهاالمليكةهذهسحرعلى

ايامبعدقصرهفيسرتالتيالإشاعةصمعسليمانإِنالرواياتإِحدىتقول

ولكنهالربر.كثيفةعنزةرجليلهابأنتقولوالتيلهبلقيسزيارةمنقليذة

ففكرساقيها،وكسمف)زارهارفعمنهايطلببأنيحرجهاانيريدكانمابالطبع

ببلاطقصرهارضيةيرصفواأنالمعماريينمهندسيهمنطلب:ذكيةخطةفي

لذلكضيفتهصليماندعايرمذاتوفي.تمامأالماءيثبهالكريستالمنشفاف

اقتربتوعندما،الكريستاليالبلاطعلىبانتظارهاووقفالقصر،منالجناح

ورفعتهإِزارهاأطراففلملمتالمياهمنسيلأمامفعلاًأنهاظنتالبلاطمنالملكة

العاديتين،الجميلتينساقيهارؤيةمنسليمانتمكنذلكعند،للخوضاستعدادأ

.العنزةكساقيساقانولاوبرولاشعرهنالكفليس

ملك!لقبْامتخدامعمبقتالتيالقديمةالفترةفيقبلياتحادلرئيسلقبهوالمكرب"

واتخاذ*+مكربلقباسنخداممنالاننقالذلكأنالكبيرصرواحنققخلالمنونعرف

الق!قإليهيحودالذىالتاريخوهر..مقالسابعالقرنفيلبأبالنسبةحدثقد*ملكلقبْ

الحملاتصاحبالسبئيللعاهل++ملكلقبثم"مكربلقبْذكرفيهوردوالذى

المراجع(.)وتراِيلكربالواصعةالصكرية
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وعفيفةمحصنةامرأةكانتبلقيسالملكةفإنالأثيربيةالأسطورةوح!سب

أطعمهاليلةذاتوفي.سليمانالملكدعواتعنبوجههاأشاحتوقد،وطاهرة

،سريرهبجوارالباردالماءإِناءووضع،البهاراتكثيرةدسمةوجبةسليمانمضيفها

بلقي!عطشتالليلجنّعندما.بلقيسسريرقربماءبلاكوبأتركبينما

بذلكولكنهاالماء،عنبحثارجليهاأصابعأطرانسعلىسليمانغرفةفدخلت

.وشبقْيقظوهوينتظرهاكانإذشباكهفيوقعت

فينتشككيجعلناسببهنالكليسولكن،والأساطيرالرواياتتعظحقد

فيالأثريةالكشوفاتستؤكدهماوهذاسبأ،ملكةبلقيىاسمهاشخصيةوجود

قصةعنالنقابكشفعلىالمستقبليةالأبحاثتعينناأننأملإِننا.المستقبل

فيالواردةوالرواياتالثمخصياتمنالعديدمعفعلتمثلماكاملةبلقيس

مثلأالحديثةالكشوفاتلنااظهرتلقد؟بلقيسالملكةعهدعنالسماويهْالكتب

حفرياتأثناءفىذلكوكان،الخيولتجرهاالتيبالعرباتالمليئةسليمانمدينة

فيسليمانبالملكالخاصةالنحاسصهرأفراناكتشافتمكما،"مجدو"منطقة

انتشمارتثبتالتيالثمواهدمنالعديدعلىالعثررتمكما،لمأالخليفةنل)

المتوسط.الأبيضالبحربمنطقةالميلادقبلالعاشرالقرنفيالفينيقيين

الملكرحلاتعنتتحدثووثائقبراهينعنكذلكالآثاريةالبحوثوكشفت

بأنويقولالذهبأرضبأنهاأأوفير!الإنجيليصف.دأأوفير)إِلىسليمان

عاموفي.أوفيرلتبلغسنواتثلاثوتأخذفلسطينمنتقلعكانتالسفن

نقوشعليهاأبيبتلضاحيةفيالقواصلةبتلفخارقطعةاكتشفتام489

الذهبيةالعملةمنقطعةثلاثينعنوتتحدث،الميلادقبلالثامنللقرنتعود

فيالتوحيدكلمةلإعلاءواجتباهاللها!طفاهمعصومنبيحقفييليقلاقرلهذا*

المراجع().عصره
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الكتابغيرفيوذهبهالأوفيرمكتوبذكرأولذلكوكانأوفير،منجاءت

.المفدس

وتستخدم،"ْبونتبلاد"وكلمةا(أوفيم"كلمةبينشائعخلطهنالك

كلمةهيأوفير!ْ"كلمةالواقعفيولكن.العربيللجنوبكأسماءالكلتان

أطلقهالذىالاسمفهو!بنت"اما،مناطقمنجاورهاوما"الصومالاتعنيعبرية

سندأودليلأيهنالكوليسنفسها،الصومالمنطقةعلىالمصريينلْهدماء

وكان.كذلكالعربيالجنوبيشملان(وبونتأوفير)الاسمينأننفترضيجعلنا

والطواويس!القردة"أنإِلىالآنمنعامأثلاثينقبلأشارقدالبرايتالبروفيسور

هيما،الملوكسفرمنوالعشرينالثانيالجزءفيوردكماأوفير،منجلبتالتى

كلمةاستخدام.بونتبلادمنالمصريينقدماءجليهاالقردةمننوعانإلا

منجزءهيأوفيربأنالخاطئالظنعنناجماًمقصودغيرتخليطأكانطواويس

.بالطاووسالمشهورةيةالهندالقارةشبه

علىالصومالبلادفييجعلهامنفمنهممكانهاتحديدفيالباحثوناختلفPuntبونت+

جنربيالواتعينوالأفريقيالعربيالساحلينت!ثحلأنهايرونو3خرونالرتيالأفريقيالساحل

المراجع(.)مقطرىجزيرةذلكفيبماالمندبباب

بينخلافمرضعمازالالقديمالعهدكتابفيذكرهوردالذيالاسمهذا:Ophirاوفير+*

يرىظفاروحتىعدنمنالعربيةالجزيرةجنوبصاحلاعتبارهالىالبمضيميلفبينماالمحتصين

المراجع(.)،فريقياالثمرقيالساحلأنهخرون2
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عشرالحادىالفصل

الذهبوعقدهر"

الأعراببعضلدخلجيداًمصدرأعقيلبنحيدبمنطقةتمنعمقبرةكانت

باستثناءرسميةأثريةحفرياتهنالكتكنلمأنهفرغم.الزمنعنطويلةلفترة

الأعرابأنإِلا،بتمنعهذهوبعثتنابحريضهْ!توميسونكاتونجيرترود"بعثة

كنز،بوجودأحسواحيثماالرملويحفرونالخاصةبطريقتهمينقبونظلواالبدو

وظلوا،النادرةالأثريةوالقطعوالأوانيالحليمنثمينةقطععلىيعثرونوظلوا

يفتر.لاعليهاوالطلبمرغوبةإِنهاإذطويلزمنمنذالأسواقفييبيعونها

المسضر!الهندىالثريبحيازةممتازةأثريةمجموعةهنالككانتمثلأعدنفي

الفمائةمقابلأمريكيمضحفعلىمرةذاتعرضهاالذ!ط"منشرجيكبكي

ماورأيت،الباعةأيدكطفيالنادرةالقطعمنالعديدبنفسيرأيتوقد.دولار

ثرية.الأعقيلبنحيدمقابرومن،بتمنعالجنوبيةالبوابةمنطقةمنأنهايثبت

أنصرفأنأردتولما،بتمنعالأثريةالقبورلصوصمشاهيرأحدبزيارةقمت

المكانإِلىوأشار،ليكهديةالقيمةثريةالأالقطعبعضوناولنييدهمذمنزلهمن

تمنع.مقابروهو،بهوجدهاالذى

إِليهاتنتميالتيالتاريخيةالعصوريعرفونلاببيحانالمقيمونالعربمعظم

الموقفلهذاالأساسيوالسبب،اهتمامأييولونهاولا،حولهمالموجودةالآثار

رأىفيوهي،للإِسلامالسابقةالجاهليةبأيامتتعلقالأشياءتلكأنهرالسلبي

العلماءأولئكوحتى.مجوسيةأوثانلأنهاالاهتمامتستحقلاالعادىالمسلم

الوسطىالقرونفيالذهبيةالإِسلاميةالعصورفيعاشواينالذالكباروالمسلمونالعرب
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السابقةواللغاتوالنقويثربدراسةيتعلقمجهودأ!أنفسهميكلفوالم

.هسلامللإِ

غيرتعاملهعلىالعربالعمالأحدعنَّفهنيمانانالمرات)حدىفيوحدث

وجدلماالحدلهذاحذراًكانلوإِنهالأعرابيفقال،تمنعفيأثريةجمجمةمعالحذر

نأللاعرابيووضحالتبريرهذاهنيمانالبروفيسوررفض.السرعةبهذهالجمجمة

ساعةنصفتنتظرأنويمكنهاسنةالفيمنذالمكانبهذاظلتالجمجمةهذه

التيالأثرياتبقيمةيحسولملذلكيكترثلمالأعرابيولكن.أخرى

.والرمالالركامبينمنيقتلعونها

وأفرزتاستمرتهنيمانحفرياتفإِنالأثريةللمقابرالمستمرالنهبرغم

معينةقبوربدراسةهنيمانبدأ.الباحثينتوقعاتمنبأكئروالمده!ثرالمئيرالكثير

فحصهاعلىمصمما،قمتهمنبالقربوبعضهاالتلأسفلفيبعضهامنتقاة

.المكانبذلكالموجودةالقبوركلدراسةعنتغنبهكنماذجالآخربعدواحداًبدقة

وهمجماعياًيغنونوالعمال،للمغيبآيلةوالشص!،الأياماحدعصروفي

جاء.(اصاحبيا):فجأةأحدهمصاح،عملهممنالانتهاءوشكعلى

بينواضحةبشريةأذنمنجزءأليرىفيهيعملكانآخرقبرمنمسرعأهنيمان

هـ(602سنةهـوقيل402صنةتوفي)الكلبيابنلناتدمفقدصحيحغيرالقاطعالنفيهذا*

افردهالذىمؤلفهوخصوصاانسابهموذكرالاصلامقبلالعرببتاربخاهتمتعديدةمؤلفات

الحصنأبواليمنلسانبعدهجاءثم+الأصنام+كتابوالممىالاعلامقبلالعربلديانة

كتابمنهالتعدادهاالمجاليتسعلاعديدةمؤلفاتوكتبهـ(036-028)الهمداني

اليمنلمحافداَفْرَدَهُوالذىالئامنالجزءبينهاومناجزاءأربعةمنهاعُرِفتأجزاءعئرةفياحليل

الهمدانيبهحازباليمنثريةالأللمواقعأوليممحبحقوهروقصورهاودفائنهاوماندها

المراجع(.)السبققصب
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الشحع.منمصنوعةكأنهاوظهرت،الرمال

نأدونتبعهاوماالأذنتلكيستخرجحتىثديدبحرصالحفرهنيمانتولى

أبوبكر،العاملبمساعدةحولهامنالرمالوأفرغ،الحجارةأوالرمالعليهاننهار

المرمرمنمنحوتاَ،فاتنةلامرأةصقيلأجميلأوجهأالرمالبينمنأخرجاانإلى

التيالسعادة)زاءشيئاتساويلاولكنهابهنيمانالفرحةاستبدت.السفاف

هذابسببولكنالبقشيعثنبسببذلكلي!؟العربالعمالأولئكعمت

منالجمالبهذامنحوتاَوجهاَيثحهدوالمفهم،طالعهمالذىالجميلالنمثال

ساخننقا!ثنوبعد،هنيمانالبروفيسورابنة)نهاوقالوامريماسمعليهااطلقوا.قبل

فيعليهعثرواالذيالأخضرالأسديمتطيالذىكيوبيدللفتىيزوجوهاأنقرروا

نمنع.

فيمضفورشعرها؟مريمبهاتحلتالتيالعاديةغيرالملامحمنالعديدهنالك

إِلامكسورأنفهامنجزءأأنورغمالمصريةبالطريقةرأسهاخلفتتدلىضفائر

كالقشدة.فانروجههاولونذقنهافينونةلها،للغايةجميلةتبدومازالتأنها

منهليعلقالشعرمنهنحتالذىالمر!رفىخرموهنالكللاقراطمخرومتانأذناها

نفسهالنوعوهوودلالهعابكحلهمامازالتابعينهاالمعجزةفهماعيناهاأما.العفد

القديمة.المصريةوالرسوماتالنقوشاتفيالمرجود

قطعةأخذتوهنا،والأذنالعينبينفصدةصدغيهامنصدغكلعلىهنالك

وهذهمكانها،فيمختلفبلونأخرىووضعتالمرمرمنمستطيلةصغيرة

العربية،القبائلبعضبيناليومرائجةهيكماقتبانأهلبينرائجةكانتالفمود

مميزةكعلامةأوبالعيونالالتهاباتبعضلعلاجاليرمهيمثلماكانتأنهابدولا

للمجموعة.أوللقبيلة
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كمياتعلىيعثرونصاروالأنهمالمقبرةلعمالمعهاالحظمريمجلبتلقد

للوجرد،مريمتمثالفيهخرجالذىنفسهاليومففي.ذلكبعدالأثرياتمنهائلة

أحدلفتثم.متأكسدةومرمريةفخاريةوقطغوأخشابملابسعلىالعمالعثر

دقيقعملوبعد.الرمالفييتلالأأصفرلشيءهنيمانالبروفيسورنظرالعمال

الشيء.ذلكالبروفيسورأخرجوجعزةفترةوبعدالجسمذلكحولبالفرشاة

الذهب،منعقدهوالجسمانوجدواعندماالفرحمنيطيرونالعمالكاد

هلالمنتتألفالواسطة.والجمالالروعةغايةفيومدلاتهسلسالمنيتالف

،اسمانالعتبانيةبالحروفعليهاكتب،الدقيقالذهبيالسلكمنضفيرةبهتحف

.(فرعتعالي)وهوالشيءبعضغريبوالآخر(جرلاتm)لامرأةأحدهما

اللازمةالمساحيقواتخذتالمصريةبالطريقةشعرهاسوتهاجرلاتالفتاةهذه

)نمالهامناسبينليساوالذقنالأففولكنخديها،علىالفصردوأجرت،لعينيها

الو-.ذلكصممالذىافمالخبالمنهي

البرويخسرربهاقامالتيللغايةالهامةالأثريةابكتشافاتهناككانتثم

بهايدفنونالقتبانيونكانالتيالطريقةإلىالاهتداءمنمكنتهوالتيهنيمان

منمنهاالواحديتألفالبناء،ومحكمةالتركيبمعقدةمقابرهمكانت.موتاهم

منمبنيةحيطانلهاغرفةوكل،غرفاربعاوغرفتينإِلىيقودأمامهوممرمدخل

أكرامأهنيمانالبروفيسوروجدوقد.الغرفأرضياتفيتستخدمالتيالحجارة

وكانت،لانسانكاملاَعظمياَهيكلاًيجدلمولكنهالسراديبهذهفيالعظاممن

مبعئرةععردوحباتمكسرةآنيةتخالطهاومتفحمةمحروقةالعظاممنكثير

القبور.شواهدمنونتف

المعابر،سراديبخارجاكتشمافهاتمالتيالجميلةوالتحفثرياتالأوجدت
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فخاريةوآنيةعليهامنقوسشواهددائماَوهي،للبوابةالملاصقالممرفيوكالبا

ويعتقد.مريماسمعليهأطلقالذ!الرأسوجدوهنا،ا،حعانبعضفيسليمة

للعظاممخزنولكنهاالموتىلدفنلي!ستالقبرداخلiالفرأنهنيمانالبروفيسور

الخاصةينيةالدالطقوسفيهتمارسمكانأللبوابةالملاصقالممروكان(،مَعْظمة)

عنتختلفالقبورهذهمحتويات)نالبرايتالبروفيسورويقول.بالمتوفي

الشماليةالدولتلكفي.النهرينبينماوبلادوسورياوفلسطينبمصرمثيلاتها

والأثاثوالحليهيكماالسليمةوالجرارالعظاماوالجثمانمتكاملأ،القبركان

مكسرةالآنيةفإِنععيلبنحيدمقابرفياما.بالمتوفيالخاصةالأخرىوالأثياء

أنهايظهرلمالتيللقبوربالنسبةحتىالحالهوهذاوكان،مبعثرةوالعظام

سرقة.أولاقتحامنعرضت

منكجزءأنفسهمالقتبانيونكسرهاقدالآنيةتلكتكونأنالمحتملمن

الميتمعيدفنواأنعندهمالسائدةالعادةكانتوربما؟بالدفنالخاصةطقوسهم

وأجزاءنتفمعالميتيدفنونكانواربماأو،عمدعنمهشمةولكنهاجديدةآنيهْ

السابقة.الأممنكثيرلدىالعادةكانتكما،لآنيةصفيرة

فيالقبورلهاتعرضتالنيالنهبعملياتأئناءفيالآنيةنهضمتوربما

تلاومابتمنعحاقالذكطالدماربعدوجيزةبفترة،السنينالافقبلأكطوفتها،

يشملالأوانيتكسيرلأنضعيفالاحتمالهذاولكن،قرونمنمباشرةذلك

السرقةعملياتكانتلقد.شيءأىمنهاينهبلمالتىالقبورحتىالقبرركل

هنالك)نحيث،الوسطىالقرونأثناءفيخاصة،الانتضارواسعهْالقبررمن

الذهبمثل،الميتمعتدفنكانتالتيالثمينةللاشياءالنقو!جميعفيذكراَ

القبورفيالأشياءهذهتوجدأندون،للآلهةالمقدمةالهدايامنوغيرهاوالفضة
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للكنوزأثارواماكثعرأالأوائلالعربالمؤرخينف!نكذلك.متوقعهوكما

حافزأذلكوكان،العربيالجنوبفييمةالقدالممالكبهاتسربلتالتيوالأمجاد

انحبأة.الثرواتعنالقبوربطونفييبحثونانطلقواالذينالمغامرينلمئات

ولكن،الذهبىالعقدذلكبخلافثمينةأشياءأوكنزأالقبرذلكفينجدلم

الذهبمنبكثيرأكبرلديناقيمةلهاوأثرياتونقويثرأدلةمنعليهعثرناما

بحرعىأثرياتنامعنتعاملونحن.الغابرةالأزمانفيتمنعمننهبتالتيوالفضة

تمنعلمدينةخرائطبرسمبويندكقامأولا،عنها؟لانحيدمعينةوإجراءاتثديد

مسنجداتحدثثكلمالهايضيفأخذثم،حميدبنوهجرعقيلبنوحيد

أثريةقطعةكلفيهوجدتالذىالمكانتحديدأمكنوهكذا.الحفرياتأثناءفي

العثوريتمتحفةأوأثرلكلمختلفةزوايامنعديدةصورتؤخذوكانت،بدقة

فيه.وجدتالذيالمكانفيعليها

ضمنونضعهامتسلسلأرقمأنعطيهالمكاتبناالتحفنحصْرإِحدىعندما

لاسنديونرسلهاثمبهاالخاصةوالتوصيفاتالتفاصيلوتوضحالمناسبةالقائمة

ملاصقةالجافالطينمنأرضينهاصغيرةغرفةعنعبارةكانالاستديوالتصوير.

شخصصعدكلما.الثانيللطابقيقردالذىالدرجتحتتقعبالفيلاالخدملقسم

المستخدمةالكيماويةالموادعلىالصغيرةوالحجارةالأوساختساقطتالسلمعلى

نصفلهأضفنامناسبةوغبرصغيرةالاسعديوغرفةأناتضح!لما.التحميضفي

ينمالغرفةهذهفي.مشكلاتبلاوالطباعةالتصويرعملفاستمر،الطعامغرفة

ذاتالقطعةكانتوإذا،الزواياكلمنىأخرمرةالت!فةأوالنموذجتصوير

مساعدهأوالبرايتللبروفيسوربهانعهدللتصوير،بالاضافة،فإِنناخاصةأهمية

.والفرضاةبالقلمليرسماهاى^)محمد
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عليهايشرفالتيالثحنغرفةالىالأثريةالقطعاوالتحفتُحمل،اخعرأ

ويقومان،المجالهذافيوخبرةمهارةمنلهمالمافاريروجورجماكولمثارلي

.عدنالىترحيلهابغيةوتؤدةبحرصالصناديقداخلالأشياءبوضع

فيعليهاعثرتالتيالمسلةهوشحنهالممكنمنكانماالذيالوحيدالثيء

مليئةصفحاتأربعذىعمودشكلفيمنحوتطويلحجرإنها؟تمنع

الحفروسار،العمالمنعددبمساعدةجنباتهمنالرمالأزلت.المنقوضةبالكتابات

والأدواتالنقشيةالثظايامنالعديدلنابدتالأثناءهذهوفي،مايرامعلى

قاعدتها.باتجاهنحفرونحنالمسلةعلىالنقوشمنالمزيدكذلكلناوبدا،المعدنية

وكانت،القاعدةمنطقةفيالحجارةببعضمسنودةكلهاالمسلةلنابرزتأخيراً

هيئةعلىمكتوب.مق003لعامتاريخهيرجعرسميمرسومعنعبارةالمسلة

الرئيسةالسوقمنطقةهيالعمودذلكعليهانصبالتيوالمنطقةللعامةإعلان

.للمدينةْ

الحجارةمنكيرهاوعلىالمسلةعلىالموجودةوالنقوشاتالرسوماتغطينالقد

صورناهاانبعد،جيدةبصورةالورقعلىننقلهاحتىلاصقةبمادةوالصخور

البروفيسوراخترعهاالتيالطريقةاستخدمناوقد،اليدبخطونقلناهاورسمناها

.أالراحلالبروفسيرلناوقدموالفحصبالدراسةالختصونتناولهالهامالقتبانيالنققهذا+

ينظمملكيمرسومعنعبارفالنقق)نخلالهمنالقوليمكنلنصهكاملأتفيرابيتون

لمواطنيويمطيالدولةتأخذهاالتيالضرابْحجمويحددتمنعصوقفيالتجارةأحكامويبين

قتبانلملكالحقالقانونويعطىأيديهمفيالتجارةبتركيزي!محبماغيرهمعلىمميزاتتتبان

إِلىليلأالسوقفيالتجارةممار!ةويمنعالوقإلىتردالتيالبضائعجميععلىالإثراففي

حفقتهالذكطالتدمومدىآنذاكالتجاريةتمنعمدينةأهمبةتعكسالتيالأحكاممنذلككير

المراجع(.)التجارىالعملتنظيممجالفيخصوصاقتبانمملكة
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المطاطيةاللاتك!مادةاستخدمحيثميتمثيجانجامعةمنكاميرونجورج

بعضوأضفنا.فارسملكالأولداراللملكالمشهورةبهستوننقوشاتلتسجيل

بهذهنقلهاالمرادالنفو!قنطليثمنلينها،حتىاللاتكسلمادةوالماءالمركزةالأمونيا

ثمنفحسهاالمادةمنكثافهَاكثربطبقةتُطلىثم،المادةتَجفقليلوبعد،المادة

بعد.اخرىمرةنفسهابالمادةونطليه(شاكأ)الخفيفالقطنمنبقماشنغطيها

ونغطيهااللاتكسمنكثيفةأخرىطبقةاليهانضيفساعاتأربعأوثلاث

الطبقاتهذهكلتَجفأنبعد.اللاتكسمنأخرىطبقةعليهنضعثمبالشا!ق

قطعةعلىحصلناأننالتجدشديدبحرصالمسلةأوالصخرةمنتنزعفإِنها

لفترةالقماشذلكعلىثابتةستظل،النقوشمنالأصلطبقصورةالقماش

الزمن.منجدأطويلة
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عضرالثانيالفصل

ألبرايتالبروليسور

الكمياتعنيتمخضولموعسيرأوئيداًحميدبنهجرفيالعملكان

عنالبروفيسورشضرصعوبةأكثرالعملصاروكلما،الفخاريةالأوانيمنالمنوقعة

ولامنهيكلولالعملهمحبأصلأوهو،جهودهمنوضاعفأكثرالجدساعد

ليلقواالأبلأكبادلهيصربونالبدوأخذحتىالاَفاقشهرتهطبقتولقد.يمل

حتىالصباحمنتوقفبلايعملالذىالأصلعالعجوزالصاحبهذاعلىنظرة

وجدكلماأطوللساعاتيعملالبروفيسورصارالمرسمنهايهَاقترابومع،المساء

واحد.يومفيمتصلينلدوامينالعمللكلوحتىيعاونونهاشخاصأ

عليهنحافظأنلابدوكانالبروفيسورصحةعلىالقلقمنشيءأصابنيلقد

المشاريع.منغيرهفيأوحميدبنهجرمشروعفيتنجحأنلبعئتناقدراِذاتمامأ

لهنهيئوكيفممهنتعاملكيفالبروفيسورمعالمعاشرةطولمننعلمناولقد

قبيلالأفريقيةالاستكشافيةالبعثةفيمعهعملناأثناءوفي.للعملالمناسبالجو

عليناليقصالبروفيسورنسندرجكيفوعرفنامعهعلاقتناتبلورتونصفعامين

وغيرها.الطبيعيةوالغلواهروالجغرافياوالتاريخالآثارعنالكثيرويعلمناتجاربه

كلبعدحمعدبنبهجرالعملفيالاستمرارعنالبروفيسررأثنيأنحاولت

بحفرحققناهالذىالانجازبعد،القادمالعامفينواصلأنعلىالمتعبالموسمهذا

حجارةمنأثريةاكنثصافاتمنحققناهماوبعد،الأُخرى)ثرواحدةطبقاتثلاث

القيمة.النقوشمنوالعديدالأبيضالمرمروحماماتالحجرمنوأدراجمنحوتة

ارتفاعهيالتيقدمأخمسينمجموعمنقدماًعشرخمسةعمقالىغصناولقد
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،أ"الطبقة.!و)ج!بو)!أ):الطبقاتلناوتكشفتحمبد،بنهجرتل

فيسكنراالذينالوسطىالقرونأعرابعنجمةمعلوماتللبروفيسوركضفت

حتىالانجازبهذاالبروفيسورذكرنا.الكثيرعنهميعرفلاوالذينالديارهذه

لبيحانأتينااساسأأنناإِلىأشارولكنط،القادمللموسمالعملبتجميعيقتنع

الوسطي.الفرونعربلاالقدامىالقتبانيينتاريخلندرس

التيبالفترةالصلةذاتالاكتشافاتمنالعديدعلىاحتوت!ب"الطبقة

وزخارفنقوضأوجدناهنا؟.مقالأولالقرنإلى.مقالخاسرالقرنمن،نرومها

الشعبأنإلىتوصلناولقد،الميلادىالرابعالقرنمنالبيزنطيالعهدمنمشجرة

الخمولأصابهلتمنعحدثالذىالدمارابانحميدبنهجرفيسكنالذى

اقتلاعهمذلكعلىويدلل،تمنعدمرالذىالغزوسببذلككانوربما،والكسل

الحجارةهذهأحدوضعوقد،بهامنازلهمليبنوايمةالقدالمنازلمنللحجارة

كاملةمتفاصيل.مقالثالثللقرننقلتنا!هـجالطبقةعقبعلىرأساًبنقوشه

خلالالقتبانيينعندراجتالتيالمعماريةوالطريقةالمستخدمالطابوقنوععن

إلىأضارلكنه،برأيييمْتنععلهأيضأللبروفيسورالإنجازهذاذكرت.الفترةتلك

الفخاريهْللاوانيالتاريخيالتسلسلتحديدمنالوقتذلكحتىيضمكنلمأنه

وقال.حميدبنهجرآثاردراسةخلالمنذللثالىشِوصلأنولابذالمكتشفة

الحيطانذؤاباتبأنوذكرcدأد5الطبقةفيمحالةلاضالتهسيجدانهالبرفيسور

فيها.ماونرىلقاعهانصلحتىالعملبمواصلةمغريةبرزت،د)للطبقةالتابعة

لاأنالبروفيسوروافق:ورذأخذبعدوسطلحلالبروفيسورمعوصلتأخيرأ

،!د"للطبقةأصلحتىالركامبتنظيفخلالهاأقوميومينلمدةغرفتهمنيتحرك
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عمل.منبهقمناماليفحصالبروفيسوريأتيثم

اللاحقة،اكتشافاتناأثبتتهماوذلك،البروفيسورلهاتوصلالتيالنتائجومن

سورياأهلاستخدمهمماأقلفخاريةأوانياستخدمواالقدامىالقتبانيينأن

أفرزتالعربيالجنوبحفرياتولكن،النهرينبينماوبلادومصروفلسطين

عملهطوالوجدهممابكثيرأكثرفقطالآنحتىعليهعثروماجداَ،كثيرةنفوشاَ

فلسطين.فيالمكثف

منهائلةكميةعلىهناوعثرنا،الاتفاقحعسبأد!الطبقةفيالعملبدأنا

محقأالبروفيسوركانوقد.السابقةالطبقاتفيوجدنامماأكثرالمكسر،الفخار

كيفأفهملمأنيرغم،الخيوطبعضستعطبهالرابعةالطبقةبأن)حساسهفي

له.أعددناهالذيالفخارركاممنخيوطهسيستنبط

والقى،حميدبنبهجرالعمللموقعالبروفيسورجاءالاسنرخاءمنيومينوبعد

الفخارأكوامعلىيمثيأخذثمأ،دأدالطبقةحيطانعلىالرضىملزهانظرة

المهشم.

-:البروفيسورصاخ

.!ضالتناوجدنااللهالحمد"

هووهذا،نقويقعليهاكانالفخارنتفمنالعديدلأنالبروفيسورسئعدلقد

تاريخهايعرفأنالآنيستطيع)نهالبروفيسور؟بهيحلمكانالذيالفخار

نفسهاالنقوشهيالنقوش؟.مقالثالثالقرنمنتقريباًسنةأىوفيبالضبط

أخيرأأنهلدرجةالبروفيسورفرحوقد.المنطقةبهذهسابقةمقابرفيوجدناهاالتي

مازالأنهرغم،القادمالموسمحتىحميدبنهجرفيالعملتجميدعلىوافق
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بعدعلىالآنوهوحميدبنهجرقاعحتىالعملمواصلةفىبالرغبةيشعر

نصلعندماأنناالمؤكدومن،الأقلعلىطبقاتسبعبهاقدمأوثلاثينخمسة

..مقالعاشرالقرنبلغناقدنكونالعمقلذلك
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2ثالتاليأهِلىأ!"هِاللقر!دحعهِ!ههفسدسطهمعصحتأسحردصحسح(ثكل)لاهـصصحس
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ع!ثرالثالثالفمل

للرنيسسلام

نهايةمنالأخيرينالأسبوعينفيالجنوبيهَبالبوابةالعملخطىتسارعت

براونكينياستمر.البرونزمنالمصنوعينالأسديناكتشافبعد.الموسم

للاثرياتالضخمانحزنهذاومن،للبوابةالمتاخمبالميدانالحفرفيومجموعته

و3نيةالبرونزيةالزينةوأدواتالخرزحباتمنالعديدعلىيحصلواأناسنطاعرا

البرونزيةالقطعوبعضوالمناضدالرخاميةوالآنيةالصوانيمنوالعديدال!هي

.جيدةوبحالةبكاملهامازالتالأشياءهذهمنوالكثير،المنقوشة

آخر،موقعاىفيعمللبدءوقتهنالكليسأنهالفريقأعضاءمنبعضراى

الرمليةالكثبانبأحدمهتمأكانفقدآخر،رأيلهكانكينيأنيبدوولكن

بنايةالاماهوالرمليالتلهذاأنوظن،البوابةعلىالمطلالميدانخلفالعالبة

بعد.يخطرناأندونالعمالمنمجموعةومعهنحوهفذهب،الأتربهغطتهاهامة

متقدمطابوقمنمبنيبديعحائطمنجانبلهمظهرالحفرمنفقطساعةربع

علينامرتالتيالبلوكاتاضعافأربعةحجمهايبلغضخمةبلوكاتومعهجداً

وقد.للغايةممتازة!الجيريةالخلطة)الطابوقطبقاتتتخللالتيوالمادة،قبلمن

رغمالموقعبهذاالحفرنتابعأنوقررنا،بمكانالأهميةمنالمبنىهذابأناحسسنا

الزمن.ضيق

عرضهجدولحفرفىوبدأواالجديدالموقعهذانحوالعاملةقوتنامعظمتحولت

الميداننربطحتىيف!تنلمنزلالغربيالسوربمحاذاةشمالاَيتجهأقدامثمانية

البناية)اسمعليهأطلقناالذيالجديدالجميلالمبنىوبهذاالجنوبيةبالبوابة
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شحمضصير!اأححيلياالمدثَإتيمَاقبَأ!اتهـب!طيخسها!رايرد

ى3الا!شوديمهِلمارا!"سضوري
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مثاتمنذالبنايةهذهبهاتسربلتالتيالرماليزيلعمالنامنبعضاخذ(،!)ج

كذلكحمايةتكونأنونتمنىوالأمطار،الرياحمنحمايةلهافكانت،السنين

والمتطفلين.اللصوصمن

زمنفيوأمكن،نشاطهموتجددالعاملينجميعبينالحماسةعدوىسرت

الواجهةتنظيفأيضاوأمكن،الجنربيةوالبوابةالميدانكامعج"البنايةربطوجيز

فبماالموقعهذالهتعرضالذيالدمارثار3لناتبدتذاكعند.للبنايةالجنوبية

النيرانوآثار،وهناكهنامتناثرةالضخمةالحجارة،أنإِذوحرقاَوحربأغزوأيشبه

مكتملةغيربرونزيةوأشكالمهشمةومناضدمحروقةأخشابمن،مكانكلفي

اندثرتئمزمانها،لحضارةالرفيعالفنيالمترىتعكىيومذاتكانتلعلها

.الرمالتحت

حجارةمنجميلبلاطأرضيتهعلىمهشمأبهوأ!ج!البنايةأماموجدنا

هذاحول،للاعمدةالمتراصةالحفرأطرافهوفيالزهور،بألوانوملونةملساءخاصة

رغمجيدةبحالةزالتلاالتيالحجريةالمصاطبمنصفهنالكالخارجمنالبهو

حائطأوجدناللممرالجنوبيالطرفعننبحثكناوبينما.قليلاتبعثرتأنها

لمسافةجنوبأاتجهتثم،قدمأعشرخمسةطوله،الغربإِلىالثرقمنمبنيأ

نأواضحاَوكان،المنزلصاحباسمتوضحنقوشأوجدناوهنا،أقدامعشرة

منزلهواد،للمبنىاسمأوجدناوهكذا؟الاسمذلكيمحوأنحاولشخصاَ

بهبنيتالذىذلكمنقدمأاكثرنوعمنالمنزلهذابهبُنيالذىالطابوق.حدث

!!"البناية

أنواعبينمقارناتيعقدأنالبرايتالبروفيسوراستطاعالموسمنهايةعند

تاريخيحددأنيستطيعأنهلدرجةبينهاويربطكافةوالكتاباتواللبْنالطابوق
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الذكطالخرمالسبئيالطابوق)ن.الرمالبينمنظهورهابمجردنقش(ومبنىأي

القرنفيلسبأملكلأولالأقلعلىتاريخهيعودباليمنصرواحفيوجد

كاتونالآنسةوجدتهالذنطهوقدمأالطابوقأكثروكان؟الميلادقبلالخامس

ث!يهفهوقتبانمملكةطابوقأما.حضرموتفيبحريضةحفرياتهافيتوميسون

هوظهرطابوقأقدمأما..مق003إِلى005لعامتاريخهويعود،بالسبئي

معابدمبانىوكذلك،يمةالقدبويندكبواباتوفيالجنوبيةالبوابةفيالمرجود

تحتالقديمالطابوقمنالنوعهذاعلىنعئرقدانناإِلىمؤشراتوهنالك.تمنع

الجنوبية.البوابة

طرفيبينالحجريةالمصاطبوبعضالأرضيةعليهااستقرتالتيالطريقة)ن

تحته،ضخمهيكلإلىيستندإِنماالسطحعلىمانراهأنإلىتشيرالجنوبيةالبوابة

جدأ.كبيرآخرمبنىفوقبُنيأنهأنط

ببعضواحتفظنا،نهايتهمنالموسماقتربعندماالعمالمعظممننخلصنا

الإجازةبمناسبةوالموقعالمعسكروترتيبالأثرياتشحنفيليساعدونامنهم

سيبقيانوجمعةماكولمشارليأنالحظحسنومن.لهاسنذهبالتىالطويلة

منأخرجناهاالتيالحجارةالبيحانيونيأخذلاحتىالموقعوسيحرسانبيحانفي

.الأرضباطن

بمناسبةناصربنوصالحوعوضحسينالشريفلهدعوناعثصاءحفلنظمنا

وبعد.والعربيةالأمريكيهالأطباقأروعجمعتفاخرةوليمةكانتوقدمفرنا،

انناغير++مكربلقبوتركصبأفي(ملك)بلقبتلقبمنبأولالقرلارادالمؤلفلعل.

أنظر).ذكركماالحامىالقرنوليستقديرأقلعلى.م.قالابعللقرنيعودذلكأننرى

المراجع(.)(671صفحةفييلاشية
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كينييستخدمهاكانالتيالغرفةفيوجلسناالعلوىللطابقصعدناالعشاء

والوسائدالعربيةبالسجاجيدومغطاةوجميلةنظيفةوكانت،وجورجوشارلي

المريحة.

العربيةفالتقاليد،ومحنرمةمطولةكلمةالقيتالمناسبةاللحظةحانتوعندما

ماعلىامتنانناعظيمعنمعبرأ،المناسباتهذهمثلفيطويلةخطبأتتطلب

دولتفيإِقامتناطوالحسينالشريفقِبلمنفياضوكرمحفاوةمنلقيناه

المضيافة.

لالقاءمتأهباًيكنلمانهفيهاقالمرتجلةبكلمةكلمتيعلىالشريفردوقد

كلمةيقولأنعليهيفرضالواجبفإِنذلكرغم،الأعزاءالضيوفأمامخطاب

كلمتهوقرأرجليهعلىووقف،صفحتينمنورقةجيبهمنأخرجثم،بسيطة

العربيةبلغتهالشريفصاغهارائعةوداعكلمةوكانت،مؤثرةعاطفيةبصورة

والشعرية.السلسة

بموالدللشريففتقدمتالهدايا،تبادلبدأناالكلماتتبادلمنفرغناأنوبعد

وهيكهربائيةوأسلاكومصابيحثلاجةومعهموريع!فيربانكسماركةكهربائي

فرحوقد،العالميةالكتركجنرالشركةرثي!لناقذمهالذىالاِسهاممنجزء

إلىكهربائيتياربتوصيلطويلةلفترةيحلمظللأنهالكهربائيبالمولدالشريف

منالعديدمثل،أخرىبهداياكذلكوتقدمت.القصببيحانفيقصره

وبندفبة!زينيت"ماركةومذياعكولجيتشركةومنتوجاتالكوكاكولاصناديق

الأشباءهذهكل.ونثسنرأ!جنجانةمنوكمية!38كولت"ومسدسبمنظار

مهمننا.إِنجاحفيالممتازلدورهعرفاناحسينللحريفقدمناها

نrsالذيالصغيروالأميرناصربنصالحوالشريفعوضللشريفبالنسبةأما
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منمعقولةوكمياتومسدساتببنادقلهمتقدمنافقد،عدنإِلىزيارةفي

الجيد،السلاحهوتماماَسيسعدهمالذندالوحيدالشيءبأنأحسكنت.الذخيرة

هؤلاءاِنإذالبيحانيالشريفيفضلهماعلىالتعرفبمكانالصعوبةمنولكن

البريطانيالمندوبنائبألنجونساعدنيوقد.بعيدةلدرجةمؤدبونالأشراف

فيليوأكد،الحقيقيالفعلردتفهمعلىساعدني،معناموجودأكانالذي

ن)قالكما،هدايامنتلقوهبماللغايةسعيدينكانواا،شرافأنلاحقوقت

حالاتها.بأحسنتمربيحانفيا،مريكانسمعة

لاستكمالعدنالىفاريروجورجأنابالطائرةسافرناابريل91يومصبيحةفي

واجراءالفواتيربتسديدوقمنا،العربيالجنربخارجالبعثةأفرادسفراجراءات

للتحيةالزياراتمنبالعديدقمناكما،والطائراتبالسفناللازمةالحجوزات

.الأرلموسمنانجاحفيأسهمواالذينالمتنفذينالموظفينمنللعديدوالمجاملة

الأميركانوقد،المجموعةباقينحضرلكيبالطائرةلبيحانراجعينعدنوغادرنا

لرداعنا.عدنمطارفيوجمعةوضارليصالح

يتناولانجملانهناككانبيحانمطارفىتهبطأنالطائرةأوشكتوعندما

منفرغاحتىالمطارحولبهاللتحليقالطاثرةكابتناضطرمماافطارهماوجبة

خطابأعوضالشريفوناولني،البعثةأفرادباقيبنالحقالمطاروفي.وجبنهما

-:الآتيفيهمكتربأ

الأمريكية.واشنطنمدينةالىالخاليبالربحبيحانمن)

93رجب51الموافقام059اِبريل22 iأحمدبنعوضالحصريفمنه!ا

01الأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسالمعاليصاحبإلى

المحترماالرئيسالمعاليصاحبحضرة"
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والحريةاالعدالةخدمةفيعمركواطالعزلتاللهأدام

فيليبسوندلولصديقيلكمالتحياتبأطيبإِليكملأبعثالفرصةهذهأنتهز

.الكرامورفاقه

المزريهْبلادناحالةبأنفسهميرواحتىلبلادنابهمأتىالذ!اللهنحمدإِننا

فيها.خيرلاالتيالقديمةبالعاداتتتمسكجعلهامماوالبائسة

ومنجلسراجمنتتالفالتيالهداياببعضلفخامتكمنتقدمانبهذانرجو

رقي.منوصلناهمالأعلىترمزوهيوقلمومحبرة

قصبدةهناأيصاونرفق.ورحمتكمعطفكممنبضيءنحظىأننتمنى

لفخامتكم.موجهة

احترامي.فائقتتقبلواأننرجوالنهايةفي

عليكم.والسلاماللهحفظكم

،عوضالشريفمخلصكم

المنجلعلىيحتوىالذىوالطردوالقصيدةالخطابعوضالشريفناولني

عنعبارةوهيوداعبهديةحسينالسريفتقدموفجأة.للرئيسالهداياوبعض

منيوطلب،نف!هإلىزوجاتهوأقربأعرمناخذهماالفضةمنجميلينسوارين

لها.اذهبعندماكاليفورنيافيمارلينلشقيقتيأقدمهماأن

وكنتلنا،تحيةالهواءفيالناريطلقونالشرفاءكانالطائرةأقلعتعندما

منكنوعللطائرةيمكنمابأقربطلقاتهمتأتيأنيحاولونوهمأتصورهم

منالمبنيقصرناعلىالطائرةشبابيكمنأخيرةنظرةالقينا.لناوالمعزةالاحترام

عنايحجبهمازالوالذىأسرار،منلناأظهرهلما،حميدبنهجروعلىاللبنالطبن

اشياءوربمافخاريةوآنيةدارسةحيطانمنالرمالمنقدمأوثلاثينخمسةتحت
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نفسهالرمليوالنقاب.قتبانماأدراكوماقتبانعنالنقابلناتكشفأخرى

تمنعبوابةمنالشمالالى"ج"البنابةوهومجاورأآخرموقعأتلفالسحريةوالهالة

التيالرمالتلكفىبخيالناغصنا.عقيلبنحيدمقبرةتلفكما،الجنربية

لامعةمرمريةتماثيلفيهابرزتأحلاموداعبتنا،أشهربضعةبعدلحفرهاسنعود

منوأكوامتُنهبفلمالملائكةحرستهاومنازلومقابرمكتملةبرونزيةواشكال

علىالمنحوتةالكتابةمنيارداتعدةعرضهاوأسطرالمنقوشةالفخاريةالشظايا

المخر.

ميناءفىبالوقودوتزودنا،كَمَرانجزيرةفيقليلاوتوقفنا،اليمنفوقطرنا

الشمس.غروبعندبالقاهرةالماظةمطارفيالطائرةبناونزلت،بورسودان

عطية،عزيزالبروفيسورالمعروفالمصريوالعالمتير!طقلاديزالمطارفياستقبلنا

عملياتبإِدارةخاصمكتبلديناكانحيثبالقاهرة)قامتنامقراٍلىورافقانا

علىبل،أوجهافيمازالتالعمليةتلكإِنوحيث.سيناءجبلفيالامتكشاف

الأيامخلالالمساعدةيدونقدمالموقعنزورأنقررنافقدمنها،الانتهاءوشك

واوكيفاريروجورجشخصيمنمكونأفريقأوكنا،المشروعإنجازمنالمنبقية

وقد،عطلتهملقضاءذاهبينكانوافقدعدنمنالقادمةالمجموعةباقيأما-رومين

يطلالذيسميراميسبفندقالسطوحبحدائقعشاءعلىالمناسبةبهذهالنقينا

النيل.نهرعلى

الوجباتعنديوميانلتقيأنالمنصرمالموسمطوالأنفسناعلىآلينالفد

منبالقربوتقع(العربجزيرةصِفَة)كتابهفيالهمدانيعندذكرهاوردكمرانجزيرة.

ونظرأأميال5نحووعرضهاميلا"11نحوطولهايبلغالأحمرالبحرعلىالصليفعناء

المراجع(.)مختلفةناربخيةفتراتفيللاحتلالتعرصتالاصتراتيجيةلأهمبنها
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الهموممنبناأحاطتومهمامشغولينكنامهماسوياًنتناولهاوأنالرئيسة

مسحةولكن،بوقتناواستمتعناتاَنسنابصميراميسالليلةتلكوفي.والمشكلات

ودكتررالبرايتالبروفيسوروداعوشكعاىلأنناالجوعلىخيمتالحزنمن

وساندي،دسروجزيرةإِلىالمتوجهبوينودك،بالتيمورإِلىالذاهبينماكنثر

هيبروكوفريزوبلجيكا،إِلىطريقهفيجاموالبرتاسكتلندا،إِلىالمغادرهنيمان

نأندركوكنا.كاليفورنياإِلىسيغادرالذيبراوانوكيني،هولنداإِلىالمتوجه

،الفادمالموسمبيحانفيإِليناسيعودانبالذاتجامودكتورالبرايتالبروفيسور

مكانهم.فيجددخبراءوسيأتي،يعودوالنالآخرينولكن

الذينالمناسبينالأشخاصنجدلنفإننابذاكهذانستبدلأننحاولومهما

فيعملهمامنينتهيانحين.وبلتيريقلاديزخلفتهالذيالفراغسيملاون

أربعمنذمعنايعملانظلاأنبعدالمتحدةبالولاياتبالتيمورإِلىسيذهبانسيناء

عدةمنذيراودهظلحلمأيحققأنبلقرر.الأفريقيةالبعثةبدايةمنذ،سنوات

تحققأنقررتفقدقلاديزأما،الطبلدراسةهوبكنزبجامعةالالتحاقوهوسنين

خر.2نوعمنولكنهأيضاً،حلمها
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عشرالرابعالفمل

سيناءنينسل

علىكاثربنالقديسةديرفيسنةخمسينمنلأكثربراخوميوسالأبعاش

القسانلدرجةالعالمعنمعزولاَالعتيقالديرذلكوكانصيناء،جبلمفح

نشبتحربأهنالكبأنالنادرينزوارهاحدأخبرهعندماذهلبراخوميوسالبريء

تماماالمفاجأةصعقتهالذيأنبيد؟الثانيةالعالميةالحرباسمهاأوزارهاوضعتئم

حياتهفيقطيسمعلمبراخوميوسالأبأنعرفعندمانفسهالزاثرذلكهو

الثانية.عنناهيك،الأولىالعالميةالحرباسمهبحدثكلها

علىكلهاالمستنداتتصويروهو،الديرهذافيرائدمشروعلديناكان

الاسكندرية،وجامعةالكونغرسمكتبةمعبالتعاونوذلك،المايكروفيلماشرطة

الأوسط.والشرقوأوروباأمريكامنعالماًعشرثمانيهَمنيتألففريقناوكان

ستسطرهاالكتبمئاتفإِنوبالتأكبدمنفصلأ،كتابأتستحقالبعثةهذهتصة

وجدتبحثيةمادةأكبرعلىالاطلاعيسرتالبعثةإنإِذبهقمنامابوحيا،قلام

تاريخيةوثيقةواربعمائةالافئلاثواحدةعمليةفىوصورتواحدمكانفى

وتصويرهاوجدولتهاوتحليلهاتنظيمهاتملغةعشرةبإِحدىمكتوبة

ستظلسيناءبجبلالمعرفةمنجممنتفجرتالتيالكنوزهذه.يالمايكروفيلمات

ولشعوبدياناتلثلاثالقديمالتاريخعلىالضوءتلقيقادمةعديدةلسنوات

كلأتهمالتيالآثاريجمعالعالمفيكهذامكانهنالكوليس،الأوسطالشرق

هعليناالملكةالديرهذابنتلقدنفسهالوقتفيوالمسلمينواليهودالمسيجينمن

النارمكان)نهيقالالموقعالذيتحتبننهوتد،م337عامالعظيمقسطنطينوالدة
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سيدناعليهصعدالذىموسىجبلالديرفوقويقف،موسىفيهاللهكلمالذى

العثر.الوصايالينلقىالسلامعليهموسى

الذي،القديمالعهدأفياعي!نركاننيشعرتالمقدسالوادىلهذاجئتعندما

مننمتالتيالمقدصةالشجرةرأيت.الأخرىالسماويةوالأسفارالتوراةفيهتنرلت

كنيسةجانبهعلىفرأيتُالطورجبلصعدتُ.الرواياتتقولكماهارونعصا

بأنويقال،الياسالنبيفيهأطعمتالغربانبأنيقالالذيالموقعفيصغيرة

.الشريرةإزابيلمنهربأإِليهآوىالذكطالكهففوقبنيتالكنبسة

أحسست،قدموخمسمائةفا3ثلاثةصعدتُأنبعد،الجبلقمةعلى

يعالجنوبالى.كلهالعالمقمةفيكأنيوأحسست،نفسهالكونخالقبوجود

خلف،الشرقوإلىسيناء؟جزيرةشبهطرفأى،"محمدرأس"المسمىالمكان

السلامعليهسليمانسيدناسفنأبحرتهناكومن،العقبةخليجيستقر،الجبال

ارضتمتدالغربوإلى،المقدسالقفريمتدالشمالوإلى؟بونتبلادمعللنجارة

قيودهمكسرأنبعدإِسرائيلبنيالسلامعليهموسىمنهاأخرجالتيالفراعنة

وحررهم.

للمسلمين.مسجدمعجنبإِلىجنبأموسىمعبديقفالجبلقمةعلى

وليلة.يومأأربعينفيهمكثبأنهيقالالذىموسىكهفهناكالمسجدوبجانب

زار(وسلمعليهاللهصلى)محمدالنبي)نالناسيتناقلهاالتيالرواياتوتقول

منح)نهويقال،م046عامتمالذىلمصرالعربغزوقبلكاترينالقديسةدير

وهنالك.امانْفيوممتلكاتهمأرواحهمتكونبانعهدأبالديرالمسيحيينالرهبان

الفاتحينمن،حدالقصةهذهن!بةتصحأنالممكنمنكانلان،!حيحغيرهذاأن"لاثك

واقريبمنإليهاييرماعلىأقفلملكننىالعاصبنعمرومصرلفاغفهيالحرب

المراجع().بعيد
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النقو!قوتقول،الرئيسةالكنيسةبجواريرالدساحةداخلآخرصغيرمسجد

.أم?30عامفيشيدأنهمنبرهتزينالتيالكوفية

والأحباروالملوكالأباطرةمنالمنصرمةالقرونطوالالدعميتلقىالديرهذاظل

،(م29506-4)الأكبرجريجور!الباباأولهممنوكان،الفاتيكانفيالحاكمين

،ام11iعامالأخيرالعشاءكاسفرنساملكالسادسشارلسالملكأرسلدون

الملكةحتىللدير؟وعطاياهمهداياهمالأوروبيونوالحكامالملركأرصلوكذلك

مشغولةكانتأنهارغمللديردعمهالترسلوقتاَوجدتإِسبانياملكةإزابيلا

أساسيبشكليعتمدالديركان.أمريكامكتث!فكولومب!كرستوفريبعثة

عضروالتاسععشروالئامنعثمرالسابعالقرونفيالروسالأباطرةدعمعلى

عاممصرالىبعثتهرأسعلىجاءعندمابدلوهنابليونأدلىوقدهذا.الميلادية

ير.الدجدرانبترميموأمرالرهبانعلىونعماءهبركتهفأضفىام897

تقول؟تشييدهمنقرونبعدإِلاكاترينالقديسةاسمالديربكتسبلم

لهاتعرضالتيالحملةإِبانبالاعدامعليهاحُكمكاترينالقديسةإِن:ا،سطورة

أرادواإِنهمالأسطورةوتقول.الثانيماكسمتيوسالإمبراطوريدعلىالمسيحيون

ذاكعند،لحظةآخرفيالعربةعنتنفصلبالعجلةفإِذاالخيولتجرهابعربةئتلها

(iالاربهاسألتتموتأنقبلولكنهارأسها،فقطعواأخرىبطربقةقتلهاوا

عدةوبعد.سيناءجبلإِلىالملائكةحملتهالدعائهاوكاستجابةجسدها،جدوا

إِلىجبلطرفعلىجثمانبقاياالمصريينالمسيحيينمننفروجدذلكمنئرون

جسدأنهالحينفيأُعلنحيثللديروأحضروهالطور،جبلمنالغربيالجنوب

ويدهاجمجمتها.اليومحتىيقدسونهظلواالرهبانفإِنولهذا،كاترينالفديسة

للجمهورتَعْرضَانولاالفضةمنصندوقينفيمحفوظتانوالجواهربالحليللفطاة
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جدا.خاصةمناسباتفيإِلا

الصحراءرحلةعبرالقديسةلديرالحجيججاءقرناًالماضيةعشرالأربعةخلال

بالعربيةوغيرهاالجدرانعلىوكتاباتنقوششكلعلىبصماتهموتركراالشاقة

كلفيالصليبيةالحروبلمحاربيثار7وهنالك.والروسيةواللاتينيةواليونانية

أسلحتهمأشكالوالطابوقوالاَجرالحجرعلىنقضواحيثالديرأرجاء

ورموزهم.

مناطقفيرأيتهاالتيالوسطىللقروننعودالتيالمبانيببعضالديرذكرني

ممكن.مدىلأقصىموظففيهاشبركلانمعالمهااهممن؟العالممنأخرى

كالدلو)ناءفييُحملونفهم،غريبةبطريقةللديرالزواريدخلقريبوقتحتى

كلعلىنحن.الديرداخليُنزلثمقدمأثلاثينلارتفاعالسورأعلىإِلىيسحب

ضيقممرْعبرالديرساحةإِلىتقودالتيالكبيرةالبوابةمنبالدخرللناسمححال

المسمرةالحديدبصفائحمغطاةسميكةابوابثلاثةإِلىيفضيمنخفضسقفه

مليئةغنْاءحدائقوجدناالرئيسةالساحةبلغناعندما.كبيرةحديديةبمسامبر

زرت.الصحراءقلبفىكالواحةوالخضرواتوالعنبوالزيتونالفاكهةبأشجار

فىجثثستمن،كثرتتسعلاأنهاوبما،الرهبانفيهايدفنالتيالمجاورةالمقبرة

عطاممنفيهاتبقىماوينقلونالقديمةالقبورينبعثونأنهمبدفلاواحدوقت

وبادْيجانبفيالجماجمترمىحيث"المعطمة)بالتحديدوهيخر،2لمكان

أما.صغيرةخيوطمننسجحبلكأنهابدقةمرصوصةالآخرالجانبفيالهياكل

واخثسبيةصناديقفيرفاتهمفيحفظالخاصةالمرموقةوالشخصياتالأساقفة

.الجدرانعلىكواتداخليوضع

عمهما،قتلابفرنسابروفينمدينةمنشقيقينأخوينانالزمنقديمفيحدث
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مرورأسيناءإلىالمجيءفقرراذنبهماعنيكفراأنوأراداثديدندمأصابهماثم

كهفينفيمقيمينناسكينعمرهماباقيقضياوهنا.القدسومدينةبروما

ترقدوالآن.ببعضتوصلهمابسلاسلأنفسهماوربطا،بالجبلمتجاورين

أشهرصاحب)ن.رفاتينيسعكبيرصندوقداخليلفَهاالقيدومازالعظامهما

قمةإلىالمؤديةالطريقيحرسكانالذىستيفانوسالقديسهوعظميهيكل

يتمنىإِنههيقالهاكلمات3خركانتمماتهعندوحتى،حياتهطوالالطورجبل

اليومحتىولكن،م058عامفيذلككان.الأبدإِلىالحبيبديرهيحرسأن

الأرجوانيهْوقلنسوتهبجلبابه،العظميستيفانوسالقديسهيكلبجلس

القديسمنظررذكأمازلتإِنني.الرهبانمقبرةبابيحرس،وعصاهومسبحته

عبقوالجوخافتةشموعضوءتحتجالسوهوذاكرتيفيمكانألنفسهحفرالذى

.واللإنالعوديبخور

تعرضماكثيرألأنهخلتعديدةقرونطواللحراسةيحتاجالديركان

أمونيوسالراصبوهو،القسسأحديروى.البدويةالقباثلمنشرسةلهجمات

علىالهجماتتلكلإحدىعيانشاهدكانأنهخبرهفي،كانوبوسىقريةمن

الرهباناستيأسلما)نهالروايةوتقول.م373عامالسراسنةهجمةوهيالدير،

فيمتأججةونارأحممأيتفخرالطوربجبل)ذا،الغزاةأيدىفييقعواأنواوشكوا

.مذعورينْالسراسنةففر،ذمنه

كانوامثلأعثمرالرابعالقرنففي؟قرنإلىقرنمنبالديرالرهبانأعدادتتفاوت

ISالن!ميةهذهأنالمعروف" Saracensوالملعينالعربلو!فالصليبيرنيستخدمهان

لفظالأصلفيانهاالا!لاملظهورالسامقالقدبمالنصهذامنويبدوالصليبيةالحروبلان

المراجع(.)البدويةالعربيةالقائلعلىالرومانيطلقهكان
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تقشفحياةالرهبانيعي!ق.عثرينعلىعددهميزيدلاالعومبيما،أربعمائة

%:فيأواليدو!والعملالفلاحةفي)ماالوقتويمْضون،شديدوفقروتصوف

الثالثة%الساعةتمامفيفجركلمرةوثلاثينثلاثاَالاجراستدق.والتعئدالصلاة

،الأجراسوهذه،السلامعليهالمسيحعمرمنلسنةترمزدقةكل،وأربعينوخص!

!عثرةالخمسالكناشإِحدىفيالرهبانيؤديهاجماعيةلصلاةأذانبمثابةهي

بالدير.المتناثرة

فيأهلهايقيمبدويةمنزواجعرضالعجوزطباخناتلقىسيناءفيكناعندما

ئججدوهوصنةوستبنستاَالعمرمنيبلغقمرالمسمىوطباخناالقفر،المكانذلك

%.أخرىالتزاماتأوشروطأىب!فقطجنيهينالمطلوبالمهركان.أطفاللعدة

الأكلعنفقطليسالم!لمينعندالصيامشهر،رمضانشهرفيذلككان

أبواب!أنتصادفكما،المغربإِلىالفجرمنالنساءملامسةعنولكنوالثرب

فكانت،بالدخوللأحديسمحلاذلكوبعدالشم!غروبعندتقفلالدير

عاداتعنسمعهبماتأستىقمرأنغير.قمرالمزمعالعريسرأسعلىمصيبةتلك

وفي،سويأ(الزفاف)عرسهماليلةيقضيانالعروسينأنومنهابسيناء،البدو

يبقىبينمايوماَ،أربعينلمدةبعيداًالأغناملترعىالعروستذهبالتالياليوم

تلكعنعرفناهماأغربومن.واصتجمامنقاهةفترةفىبيتهفيوحيدأالعريس

وتتباهى،اطفاللسبعةوأمأرملةأنهاهيلجمعةبنفسهاتقدتالتيالعروس

ولمرأيهقمرفغيرمطلقاَ،تتوضأولمتغتسلولمحياتهاطوالتستحملمبأنها

الصعداء.فننفسنا،الزيجةتتم

صباحأ،الثامنةالساعةفيجواشيمالأببإشرافلناأبوابهاتفتحالمكتبةكانت

ا.سنهْوعشرينثمانلمدةوكتبوثائقمنالديرلكنوزحارساًظلجواشيموالأب
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تصويرهاليتميومكلوانحطوطاتوالملفاتالمجلداتيعدجواشيمالأبكان

ثمانيةلمدكاميرتينالفريقاستخدم.الكونغرسمكتبةمنويدوالاسي!ثمراف

الخطوطاتمنالعديدوكان،يومكلصفحة0005لتصويراليومفيساعات

الفريقأعطىكمامنها،صفحةكلتصويرفيالتأنياستدعىمماالتركيبمعقدة

مستقبلأ.لهاالرجوعيسهلحتىصفحةلكلمتسلسلأرقمأ

باليونانيةالمكتوبلمأستيتيكسكودكس!المثهورللإِنجيلمهدأالديرهذاكان

مأ484عامالأِنجيلذلكاكتضفولقد،الرابعللقرنتاريخهيرجعوالذى

إِقناعمنتمكنحتىوقتأأخذالذ!تشيندورففونالألمانيالعلامةدواسطة

بإِهدائهقامثم،صفحاتهمنالعديدتلفالذىالإِنجيلذلكيعيروهأنالرهبان

نأعلىيصرونكانوالأنهمغضباًيستشيطونالرهبانجعلمماروسيا!مبراطور

ليسلصأباعتبارهتشصيندورفعنيتحدثونالآنحتىومازالوا،فقطمعارا!نجيل

كثمنالإمبراطورمنالمالمنمبلغتسلمعلىالرهبانوافقوأخيراً.إلا

اندلصتعندما.كاترينالقديسةعظامفيهليضعوافضيحافظومعهللمخطوطة

ممًةبمبلغالخطوطةهذهواشترىالبريطانيالمتحفتدخلالروسيةالبلشفيةالثورة

.هذايومناإِلىالمتحففيموجودةوهيإِسترلينيجنيهالف

وهم،بتاتاًحراسةبلامكتبتهميتركونلاالرهبانصارتشيندورفحادثةمنذ

وهي"،سرياكسالكودكس"مثل،كنوزهاعلىالمحافظةعلىمصممون

مرجودةآثارهاومازالت،فمسحتكتابةبهكانالذىالنوعمنجلديةمخطوطة

الشهيداتالقديساتبعضحياةوتحكيبالسريانيةمكتوبةوهي،قراءتهاويمكن

77عاموكتبت، Aتبينهايمكنهذهتحتالكتابةمنأخرىطبقةوهنالك؟م

باللغةأيضأقبلهاطبقةهناككانتوربما،الرابعللقرنتعودوهيكذلك
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يرحناإِنجيلمنلجزءاليونانيةباللغةواحدةالخطوطاتهذهضمنومن.السريانية

الايامهذهمتوافرةعديدةمخطوطاتوهنالك.الميلاديالرابعللقرنتاريخهيعود

هي"سرياكسالكردكس"ولكن،المقدسالكتابمنلأجزاءالسريانيةباللغة

.السلامعليهالمسيحفيهعا!ثنالذيالزمنوخطابلروحوالأقربجميعأأقدمها

دراسةارادواإِذابعدنامنالباحثينعملتسهيلكانالأساسيهدفناأنورغم

إِذاجديدةاكتسمافاتلتحقيقسعيناانناإِلا،المكتبةفيالموجودةالوثائقهذه

عطيةالبروفبسوراندفععندماام059يونيو21يومفيأهمهاكانوقد.أمكن

إِنها؟عليهعثرمابنفسيلأرىالعملغرفةإِلىاتبعهأنمنيوطلبغرفتيإِلى

بالخطلشمارلمانمعاصرشخصكتبها،القديسينحياةعنتحكيمخطوطة

القديسينعنالمنعثصةالمعلوماتلهذهوبالإضافة.الثامنالقرنفيالوصيطالكوفي

سيدنالقصةالحربيةالترجماتاقدمعلىالوثائقتلكاحتوت،الأوائلوالشهداء

كوفيخطوحواشيههذاالوسيطالكوفيالخطسطررتخللوقد.وسِفرهأيرب

السابعالقرن)الهبصيالأولللقرنالغالبفيتاريهخهيعودقدمأأكثرآخر

هياليونانيةباللغةخطاباتكذلكظهرتالصحائفبعضوفي.(الميلادي

بعضوت!خلفاد،بعالقرنبدايةإلىترجع"،بولين"بات-صاامنجزءعنعبارة

.المعتمدةاليونانيةالنسخةعنالشيء

أعلىمنعمودينالسريانيةالجلديةالخطوطةصفحاتآخرفيوجدنا،وأخيرأ

الطبقتينتلاحظأنيمكنكالأخيرةالصفحاتهذهبعضوفي،أسفلإلى

أقدم)حدىعلىتحتويالطبقتينهاتينوأقدم،بسهولةالكتابةمنالمترادفتين

يثيرالنصوصله!.هالأوليوالفحص.العالمكلفيالموجودةالاِنجيلترجما!

الخادلى،القرنإِلىتعودالتي"بيشيتا9ونصوصمرقصإِنجيلبينواسعفرقإِلى

202http://www.al-maktabeh.com



ترجمةعلىمبنيةل!نجيلوجدناهاالتيالقديمةالترجمةبأنالقوليمكننالذلك

لأقدمالانجيليةبالدراساتعدناوهكذا،الثانيالقرنإلىتعود،منهاأقدم

يعتبركانالذى"صرباكسالكودسأمنأقدمالسريانيالنصهذاإِن.عصورها

وجدناهالذىالنص.روسياإِمبراطورأخذهحتىبهيحتفظالديرظلكنزاعظم

آخرإِنجيلأىمنوحوارييهالسلامعليهالمسيحإلىأقربعهدإِلىبنابعود

أطلقوالتي،اكتشفناهاالتيالخطوطةفهذهحالكلعلى.العالمفيمعروف

أندرمنواحدةبالتأكيدهيإ،أرابعكسكودكسإاسمعطيةالبروفيسورعليها

كله.العالمفيانحطوطاتتاريخفيالقطع

أهدافهاتنجزلم)نهاإِذالرضا؟تمامرافيوالكلمهمتهامنسيناءبعثةانعهت

كودكى)واكتشفتذلكمنأبعدالىذهبتولكنها،فقظلهاسعتالتي

.كثيرأتوقعاتنافاقمما!كاارابيكس

احتفىالقاهرةوفي،المتحدةالولاياتالىعودتناطريقفي،القاهرةالىعدنا

نادراًإِلايمنحلاقيّماوساماومنحناسيناء،أسقف،الثالثبودفيريوسا،سقفبنا

أضحكتنيرسالةوصلننيوكذلك.،كاترينللقديسةالفرسانوصماماوهو

لمنظمةالحاليوالمديرالكونغرسمكتبةمديرافانزلوثردكتورمنوأسعدتني

الرسالةتقول:-اليونسكو

ألوندعزيرى)

مستعدوناننا.بهعليكمراهناماكلفيونجحتمباهرأنجاحأحققتملقد"

النساء!لدراسةمزسسة"إنضاءفيفكرتلوحتى،الأوقاتكلفيلدعمكم

".اكبربنسبةمعكمللاستثمارمستعدونفإننا

الحربأنوجدتنيويوركفيالمقامبياستقرولما،المتحدةللولاياتعدت
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أمريكاهيأمريكاعادتوما،أمريكاعلىكثيرةتغييراتأدخلتقدالكورية

القادملموسمناللاستعدادخصصناهاالتيالثلاثةالأشهرفإِنوهكذا.أعرفهاالني

كانت.أشهرلستةامتدتوالأجهزةالتمويلوتأمينجددخبراءبتعيينبيحانفي

سنهْ،عشرونعمرها،سلامةايلبناسمهاجديدةسكرتيرةنيويوركفيتساعدني

فرنسيأصلمنايلين.سيناءبعثةفيمعناوعملتالقاهرةفيالتقيتهاقدكنت

ترىوعندما،الغرابكسوادفاحمأسودشعرولهامصر،فيولدتولكنها

تتحدثفهي،الفائقةوجدارتهالنشاطهاتعجبفإِنكسنهاوصغرجمالها

فيلناعظيماعونأكانتلقد.عربيةلهجاتوعدةوالإِيطاليةوالفرنسيةالإنجليزية

وروحجأشبرباطةوالجبلالصحراءفيالقاسيةالظروفتلكوتحملتسيناءبعثة

بعثاتنافيلناعرنأأصبحتأيضافإِنهاالأيامأثبتتوكما.المرحمنعالية

منهامتمكنةولأنهاالعربيةللغةمعرفتهابسببعدةمآزقمنوأنقذتناالأخريات

لاحقأ.ذكرهسيأتىماوذلك،العقلوراجحة

نحوابحرالذىفاريرجورجهوببيحانالثانيةللحملةالإدار!طالمسؤولأصبح

وابورتتضمنلاالتيوالمعداتالمؤنيحمل،"كمستستيل!بالباخرةعدن

طرقِجرّافة-أفضلهوماتتضمنولكنها،المكلأسلطانبهطالبالذىالزلط

ستسعدأنهاأدركوكنتدولار؟الفوعشرونخمسةقيمنهالوتورنوماركة

لناصئبتهاالتيللمثمكلاتأتحسبلمأننيغيرالمكلآ،فيالجحاركموظفي

مشكلةأنعرفتبيحانفيالطائرةمننزوليفبمجردخر.7مكانفيالجرافة

ديأكانالذيحسينالشريفلمقابلةالفورعلىلهافرجعتعدنفيحدثت

الرائعة.ينةالمدلتلكزيارة

%كانفقد،حسينالسريفهوللبعثةعرقلةيسببأنأتوقعكنتشخصخر2
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يبدوولكن.ليشخصيأصديقأوأصبحالأولالموسمطواللناثابتاَونصيراَعونا

وبالطبعالمكلاّلسلطانلوتورنوماركةالجرّافة)هداءبصددأنناصمعالشريفان

المكلأ،لحكومةالنواياحسنإظهاروهر،لذلكبناحداالذىللدافعيأبهلافإنه

سعرهالإهداءكيةاستعدادعلىا،مريكيةالبعثةكانت)ذا:فقطيتساءلولكنه

حكومةتسنحقفكم،جماركهاعبرالمرورأجلمنفقطللمكلآدولار00025

؟االتواليعلىلموسمينأراضيهافيبالعملللبعثةالسماحأجلمنبيحان

.بعيدةلدرجةضدناحرضتهقدماجهةأنأدركتالشريفمعتحدثتعندما

تعطىالسياراتكل:خطيرةنقطةعشرةخمسمنيتألفإنذارأالشريفسلشي

نعثرالتيوالفضةالذهبكل.بيحانفيعملنامنالفراغبمجردحسينللشربف

نجدهلمبماالمطالبقائمةلَسيروهكذا.للشرلمج!يذهبالحفرياتفيعليه

ممْبولاً.

فىفقطحيلته)نها،المطالبهذهعلىسيصرالشريفانفيأشككضت

وبعد.المستحيلةالقائمةتلكمنبكثيرأقلوهو،منايريدماعلىالحصول

نتقامعمأنعلىاتفقنا،الأنذارفيجاءمامعظمعنتخلىمعهبسيطةمفاوضات

والفضةالذهبموضوعأما.بيننامناصفةأثاريةتحفمنالحفرياتفينجدما

كأصدقاءأخرىمرةافترقناوهكذا.لاحقلوقتحولهالحديثأرجأنافقد

.أخرىمرةلنادعمهعلىوراهناحميمين

البعثة،اعضاءمنثلاثةالطاثرةفيمعيأخذتأنبعدلبيحانراجعأقفلتُ

بيكفانوض،الأصلالأرمنيوالقانونيالفنانبالاموديانوجرارجامالدكتور

إِلىوصلنا.هوبكنزجونبجامعةالبرايتالبروفيسوروتلميذالحزفإخصائي

مأ519فبرايرمنتصففيالقديمةتمنععلىوالمطلاللبنمنالمبنيقصرنا

الموقع.هذافيالجديدبالموسممستب!ثرينمنثصرحين
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عضرالحامسالفصل

إيلين

صالحا،ميرزارناثم؟العملواننظمالأموراستقرتالمعسكرفيأيامبضعةبعد

أثناءفيإِيليننفقدوكدناالعشاء،وجبةمعناوتناولحسينالشريفابنوهو

عليها.الأميرنظرفيهايقعالتيالأولىالمرةهيتلككانتحيثالزيارةهذه

بوقتهاستمتعأنهويبدوطعامأ،معناا،ميرفيهاينناولمرةأولأيضاتلككانت

العشاءوبعد.والعلماءالخبراءمنالمتجانسالفريقلهذانقسهوارتاحتتمامأ

كروبامنالأمريكيةللاغانيكثيراًوطربا،ميراستمعحيثلغرفتيذهبنا

إليسقدمهالذىالجيتارعلىبالعزفآذانهشثفكما،هامبتونوليونيلوقودمان

قبلهوكان،سميثونيانمعهدمنجاءالذىمعناالجددالآثارخبراءأحدببركو،

يتنيسي.ميريفيلكليةفي

قريةفيلزوجتهبزيارةا،ميرزيارةإِيلينسكرتيرتناردتالتالياليوموفي

الغرباءأمامخجلاَتذوبولكنهاوجذابةالصباميعةفيمازالتفتاةإِيلين.نقب

انسجمتالأميربيتزارتعندماولكنها،العربياتالعلياالطبقاتنساءكسائر

وقويةمتحررةبدتالتيالشابةالأميرزوجةأدهشتهاوفد،بسرعةمضيفاتهامع

هلالمنيتألفوشمالأميرةجبهةعلىكان.وشجاعةومستقلةال!ثخصية

،الأميرةخادمةمنإِيليناندهثمتوكذلك.بيضاءصغيرةكواكببهتحفأخضر

حيوانكأنها،ظلوخفةوجاذبيةحيويةتفيضربيعأ،عثمرثمانيةذاتأَمَةوهي

حياتهابدايةمنذاليوميةالتمارينصقلتهرشيققواملها،جميلبركطصحراوكط

المتوثبةالفتاةهذه.توازنهاعلىوالمحافظةرأسهاعلىالماءجرةحملوهي

لابينمافطركمابذكاءعيناهاوتتلالأترقصكأنهابجسمهاتومئبالسحروالمندفقة
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فمها.البسمةتفارق

علىوتنبهتبالكاميرا،التوثيقتستحقالتيالمشاهدعندائماًإيلينتبحث

يسمحوهؤلاءمسترفةالفتاةأنذلكفييساعدها،مغريةمادةأمامأنهاإِلىالفور

شخصيأالأميرزوجةوافقتكماالكاميرا،أمامفوبالرقروجوههنبكثمفلهن

إِيلينمعليالتااليومفيوذهبناالفرصةهذهاغتنمنا.تلكخادمتهاتصويرعلى

وأصابهاقليلأترددتجمعناةالصرأتولما.الخادمةوتصويرالأميرقصرلزيارة

فشيئاً،شيئأتنطلقأخذتثمبها،لاهتمامنافرحتولكنهاالحياء،منشيء

تمشيأوتضحلثوهيلها،نأخذهاأنأردناالتىاللقطاتلجميعاستقامتحتى

العربية،باللغةأذنهافيإِيلينهمستأنبعدخاصة،النشاطاتببعضتقومأو

الساحرتين.وعينيهاالبراقةبابتسامتهاالكاميراعدسةتطالعوأخذت

معهنوأجرتبالقصورالنسوةلأجنحةزياراتهامنالكثيرإِيلينتعلمتلقد

بالزواجالخاصةوطقوسهمعاداتهمعلىمنهاتعرفتمطولهَحواراتأزواجهنومع

الذيالرجلفيرأيهاعنالفتاةتُسأللاحيثالعربيالجنوبفيالأسريةوالحياة

علىزوجتهتؤثرالأحيانمنكثيرفيولكن،نافذةالأبفكلمة،يدهايطلب

العروستعرفلاوقد،الزواجقبلالحباسمهشيءهنالكفليسوبالظبع.قراره

لافهيالزواجبعدوحتى.كزوجعليهادخولهبعدإِلاعريسهاشخصيةعنشيئأ

للزواجينظرولالهكَنِدلزوجتهينظرلاالعربيالرجلإِنإِذالكثيرعنهتعرف

إِنه.فيهاالأسهممنبالمائةخمسينمنهماكليمتلكطرفينمنتتألفكمؤسسة

السياسية!أوالاقتصاديةالمسائلمثلجادّموضوعأىفيزوجتهمعيتناقشلا

التيالأشياءفيحتىيشاورهاولا،وتطلعاتهأحاسيسهكلعلىيطلعهاولا

وأكما،الناهيالاَمروهوالأسرةربهوالزوج.بمستقبلهاتتعلقأوالأسرةتخص

ئناقثز.ولاويُنفذيُظاعقانوناًتصبحيصدرهاتعليمات
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العربيالعالمفيالمرأةتعيعثىأنيمكنكيف:هذهوالحالةتصتغربقد)نك

العالمفيكالمراةأتمام،السعادةغايةفيحقيعةَمعظمهنولكن؟سعيدةحياة

بغيرها،يسمعنولم،نظرهنفيالطبيعيةالحياةهييعشنهاالتىالحياة.الغربي

التيبالكيفيةالزوجيةحياتهنوممارسةرغباتهوتلبيةالزوجطاعةعلىترتينوقد

لَلدوعندماالنساء،علىقرامونالرجالبانيؤمنونهناالناسجميع.الرجليراها

الرجل.لهماجنينأولكان)ذاخاصة،والعزةالفرحمنيطيراباهفإِنولداَالمرأة

،والخذلانوالخيبةالاحباطمنبكثيريشعرفقطبناتزوجهتنجبالذىالعربي

يطلقهاأويتركها)ما،الزوجعنهاينصرفبالمرةتلدلاالتيأوالنرعهذامنوالمرأة

غيرها.أخرىيتزوخأو

الماليوضعهحسبيتراوحالمهروهذا،العروسلأبمهرأالمرتقبالعريسيدفع

العروسكانتوكلما؟الاقتصاديةأبيهاوحالةوجمالهاالخطوبةالفتاةوعصر

الجزيرةفيلآخرمكانمنيتفاوتكذلكوالمهر.مهرهاارتفعوجميلةصغيرة

فيريالالفأومكانفيتريزامارياريالاتعشرةفقطيكرنقدفهو،العربية

يتوقفالجهازذلكومستوىوجمال،،الجهاز5بإِعدادالعروستقوم.آخرمكان

جهاز.والطبقيالاجتماعيوضعهاوعلىوالدهاالىتناهىالذىالمهرمقدارعلى

الحريرجلابيبمن،هائلةوكمياتبنودمنيتألفثريأوالدهايكونالتيالعروس

وأثاثه،بيتهيجهزأنالعريسعلى.الغاليةوالمجرهراتالمطرزةوالثيابالفاخر

بنفسهاالبيتعلىالأخيرةاللمساتبوضعالعروستقومالأحيانبعضفيولكن

الأكلو3نيةالمطبخولوازموالستائروالملاءاتالأغطيةمثل،مواردهاومن

.والشرب

فيفتاةتعطىأنغريبأفليسالزواجموضوعفيالناهيالآمرهوالأبأنوبما

العربيالفتىيتزوجماوغالبأ،عامأثمانونعمرهلرجلعمرهامنعشرةالسادسة
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سنفيبنتاالشخصيتزوجأناحياناًيحدثوقد؟عمرهنصنسعلىتزيدلافتاة

تكونأنيجب.بلغتإِذاإِلاالزوجبهايقرلانظرياَولكنعمرهامنالعاشرة

أفرادلكلولكنلزوجهافقطليسذلكالعروستبرهنأنويجبعذراء،العروس

العروسأمتخرج.زفافهمالبلةالعروسينفرفةخارجينتظرونالذينأسرته

مدبقعهناككانتإِذاالايرضوالنالذينالحضورعلىوتعرضهاالسريربملاءات

يكنلموإذا.العريسبواسطةالليلةتلكفيأزيلتقدالبكارةأنتشميرإِلى

أمامولي!.العروسوأهلوالعريسبالعروسحلقديكونالعارفإِندمهنالك

يطلقأنوهو،وجههبماءيحتفظأنأراد)ذا،الحالةهذهفيواحدحلالعري!إِلا

وألأسبوعالموضوعيؤجلوبعضهمذلكيفعلبعضهمإِنَ.والحينالتوفيعروسه

عروسهيحبالعري!كانإِذاأما.أهلهاإِلىمطلقةالعروسيعيدثمأسبوعبن

للغابة.وشائكاًمعقدأيصبحالأمرفإِنبهايحتفظأنوأراد

زوجهاقبلمنللضربتتعرضقدفإِنهاعذراءأنهاالعروستثبتلموإذا

الرجلحقمن)ن.بهاصلتهمويقطعونالبيتمنأهلهايطردهاوقد،وأهلها

دونيطلقأنويستطيعبيدهوالعصمة،ورباعوثلاثمثنىيتزوجأنالمسلم

لهاويقولباممهايناديهاأنهوبهيقومماكل،المبرراوالسببلابداءحاجة

تشبهالتيالطلاقورقةمنهاويستلمبالأمرالمحكمةيبلغذلكبعد.طالقأنت

منالطلاقعلىتحصلأنالزوجةتستطيعولا.الغربيالنظامفيالطلاقوثيقة

ذلكويتمو)عاشتهاكفالتهاعنتمامأعاجزأنهأثبتتاذاالاموافقنهبدونزوجها

.+الشرعيةالمحكمةبواسطة

مواردهحسبعليهنالانفاقفعليهواحدن3فينساءعدةمنالرجلتزوجوإذا

وتعسيمدقةعدممنعماعيأالمؤلفتلقاهاالتيالمعلوماتهذهفيصاالقارئعلىلايخفي8

المراجع().مخل
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ويقفيمنفصلمنزلفيمنهنواحدةكليُسكنالحالميسوركانفإذا.المالية

بينهنوالحساسياتالمشكلاتفإِنالطريقةبهذه؟الأسبوعفييومبنأويوماًمعها

تكونأنعلىواحدسقفتحتمعهيعشنفهنالحالمنراضعكان)ذاأما.تفل

الحالةهذهوفي.الحالاتبعضفيضيقةالغرفةتكونوقد،غرفةواحدةلكل

علىواحدةكلوتقف،بينهنيقتسمنهالذىالمنزليالعملفيالزوجاتتشترك

الزوجكان)ذاخاصة،الاحتكاكمنمفرلاوهنا.بنفسهاأطفالهامتطلبات

إِذاأما.زميلاتهامنأكبربنفوذتتمتعدائماوهي،الأخرياتعلىواحدةيفضل

وقد،النفوذوصاحبةالمقربةهيتنجبالتيالزوجةفإِنأطفالاَالأولىتنجبلم

لأسباب،ذلكغيرأوالرابعةأوالثالثة،أخرىلزوجةالمكانةهذهالزوجيعطي

.الأسبابمنلسببتريحهلأنهاأوأجملهنأوسناَأصغرهنتكونقد)ذ:أخرى

وأقمعهيستطيعلاواحدأشيئأولكن،مطاعوأمرهشيءكلفوقالزوجكلمة

زوجاته.بينوالجدلالعراكوهو)بقافه

وبعض،اثنتينأوواحدةبزوجةيكتفيالاقتصاديةالرجلحالتسوءوعندعا

اربعبينالاحتكاكبخطورةليسبينهنالاحتكاك)ن)ذبعضمنأخفالضرر

أطفالها،يرعينالأخرياتفإِن)حداهنتوفيتوإذا.واحدسقفتحتزوجات

.المشكلاتمنآخرنرعأيجلبقدوذلك

-:إِيلينقالت

زوجاتهبينيعدلأنالزوجيستطعلم)ذا،مرةذاتالعربياتإِحدىليقالت"

وينام،نفسهبالقدريحبهنأنيعنيوالعدل،واحدةمنأكثريتزوجألافيجب

معيظلانويجب.نفسهاالضحكاتويضحك،متساويةساعاتواحدةكلمع

دأ.تلكإِلىليذهبهذهمنيخرجولا،الصباححتىليلاَمعهايهجعالتي

-:قائلةإِيلينوأردفت
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من،العربيةالجزيرةفىعوانسهنالكليستانهالزوجاتتعددمحاسنومن)

!.أوروبافيمثيلاتهنمنكبتاَوأقلسعادةأكثرالعربياتالنساءفإِنالناحيةهذه

أنهاتذكرتولكنيمريحأ،الطينيمنزلنا)يلينتجدألاأخشىكنتلقد

فيالآخرينمعتتعايشأنويمكنهاسيناءفيوالجبلالصحراءظروفتحملت

فيراقيةأسرةمنجاءت)يلين.العربيبالجنوبنائيةبلدةفياللبنمنمنزل

بنفسها،ملابسهاتغسلكيفتعرفولم،بالمنزلوعمالخدمعدةلديهامصر،

حماسة.بكلبذلكتقوموهيالآنذلكتعلمتحالكلعلىلكنها

منمعناجلبناهاالتىالراحةأسبابمنبالكثيرمجهزأتمنعفيمنزلناكان

..والمجمدالمعلبالطعام،البرادات،الثلاجات،الكهربائيالتيار:المتحدةالولايات

منمصنرعأبيتأيظلوالقشوالزبلالطينمنالمبنيالبيتفإِنذلكومع.إلخ

قاثمة،العناكبمشكلةومازالت.بالصبغغطيناهلوحتى،والققوالزبلالطين

الماضية.الثمانيةالأشهرفيحجماًأكبرصارتقدأنهايبدوبل

علىالتحسيناتبعضأدخلتوقد،بمنزلناسعيدةإيلينكانت،وعموماً

فيمحترمأسريراَلهاأدخلناكما،الناموسياتمنستائرلهاصنعتإِذغرفتها

لهاأحضرالذىالحدمرئيسجمعةمنبهحظيتالذكماالعطفبفضل،غرفتها

.عدنمنخاصأسريرأ

فيالوحيدالحمامبإِنهوتقرلالإيجابيةلجوانبهتنظركانت)يلينفإِنالحمامأما

بهالمحيطةبالمناظروتستمتعالحارجإِلىوتنظرفيهتستحمأنتستطيعالذىالعالم

سقف.لهوليسالأعلىجانبهمنمفنوحفهر

سقفعلىبالماءيعبىًالخزانالذىالصبيأنهيالحمامفيالوحيدةالم!ثكلة

حلبذلكيقومكانالذكماالعربيالفتىولكن،الحمامبجانبيمرأنلابدالمنزل

الماء،بجرابصاعدوهوإِيلينبابيطرقكانماذ،وأدبكياسةمنلهبماالمعضلة

تجبلمواذا،الحمامبقربصاعدأمشوارهيواصلفهوبغرفتهاموجودةكانتفإِذا

ثمحمامهامنتفرغحتىوينتظرهابالبهوفيجلس،الحمامفيأنهاذلكفمعنى
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بأنتعتقدإِيلينفإِنالسببلهذا.بالدلومشاويرعدةبعدويعبئهالخزانإِلىيقوم

ووقارأ.أدبأوأكثرهمالعالمفيالرجالأظرفهمالعربيالجنوبفيالرجال
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-سمبَ-هـ-أسا-إ-صاجعادشد!اسإ-سإَالرص!ثشاثممِهِصلاحهِا/!ءا-

ال!بَتما-2-ما!أ-احه1،3ِء!
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مصاهِ،كاتريريسةالقددبرمعصتة!ىحدلى5َِالَىِ"ص-أراسِع!--دف11َامححمو!هَص!ص!ء

الهامسَمىدالحى!ياليةحطوط
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عشرالسادسالفصل

وحرههسكيفالمستر

مرةوالكبوالجرفالحفربدأناحتىكلهاالعاملةالقوةأطرافجمعناإِنما

عسيلانحاكماللهعبدالشريفمنبرقيةجاءتناالبدايةمنيومينوبعا-.أخرى

ولكنهم.ففعلنالمدرستهمللرجوعالعملبتركالصبيةمنلأربعةالسماحترجونا

ورغم،بالجنزيرربطوهمأنإِلىذلكقاومواالمدرسةالىليأخذوهمجاؤواعندما

منعمرهمنالسابعةفيبدوىوهو،بذلكأصغرهميقنعواأنيستطيعوالمأنهم

-:الصيقال.بلحارثقبيلة

إِذا)المدريةحبسفيتضعوننيكيفالبيداء،طيورمنطليقحرطائر"إِنني

".الغممنواموتسأذوىفإننيذلكفعلنم

ويحفظونوالكتابةالقراءةيتعلمونوفيها،فقطللاولادبيحانفيالمدرصة

يطرْزنكيفيتعلمنحيثالبيوتفييمكثنالبنات.القر7نسورمنبعضاً

.الأخرىالمنزليةالواجباتويؤدينويطبخن

داءأكلالذىالصبيذلككانوالاهتمامالعنايةاوليناهمالذينالأولادمن

بتقريرونوافيهحالتهنراقبأنماكنشدكتورمناطلبوالذتدوجههنصفالعليق

صحيةبحالةالجديدالموسمفيالصبيهذاجاءنا.بهعلاجاتهفعلتهماليرىعنها

خلاياتنملم.صورهرأوالماأمريكافيالطبمهنةمنهيئ!ستأنبعدممتازة

يأكلولىالمرضتوقفولكن،المرضالتهمهاالتيتلكلتملاوجههفيجديدة

وفحصهالصبيعاين،مقنارود!فالنتيندكتور،الجديدطبيبنا.جديدةخلايا

أمريكافيماكنترالدكتورإلىبذلكتقريرأفأرسلناتماما،عوفيأنهوقررجيدأ

الرضا.تمامبهرضيأنهولابد
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عملياتنبدأأنقبل،لمجيئهيوماولمنذالعيادةفيالعملفالنتيندكتوربدأ

هوليود،برسبيتيريانمستشفىمنالممتازالطبيبهذااستعرنالقد.نفسهاالحفر

أثناءفيوطفليهزوجتهفقدوقدروسيا،فيولد،وفرنسيروسيأصلمنوهو

لمحيثالمتحدةالولاياتإلىهاجرثم،الثانيةالعالميةالحربفيالحلفاءغارات

الستورغمكطبيبمؤهلهرغممناسبةوظيفةإِيجادمنالأمربادئفييتمكن

كاليفورنيا.جنوبفيالبرتقالثمارجنيفيفعمل،يتحدثهاالتيلغةعثرة

رغمولكن.والجراحةالطبمهنةلممارسةفرصةيجدأناستطاعلأىوبعدوأخيرأ

علىيعتمدماوكثيراً،ضعيفةبالإنجليزيةمعرفتهفإِنيعرفهاالتيالكثيرةاللغات

للغاية.فيهابرعالتيالوجهوتعابيرالاشارات

المكلأالىعاجلةرحلةبعدماكولمشارليجاءلبيحانوصوليمنأسبوعوبعد

عنمسوًولأكانالذىويدوالا!ر:وهم،البعثةأعضاءمنتبقىمالإِحضار

وروبرت،ببيحانالثانيةحملتنافينفسهالموقعالآنيحتلسيناءبعثةفيالتصوير

سمبسونوجون،ردلاندزبجامعةوالطالبالسياراتميكانيكيكارميان

وحدةكذلكمعهشارليأحضروقدجيكاربمتحفمنآثارخبيرمساعد

.والمشروباتالمأكولاتمنهائلةوكمياتالأطعمةلحفظالجديدةالسريعالتبريد

وبروفيسوربيكًفانقسالقسبقيادةالأسبوعيةصلواتناأولأقمناالأحديوموفي

البرايت.

القطاعيالحفرأهمهاوكاننفسهالوقتفيمواقعأربعةفيالحفرياتواصلنا

الزمنيالتسلسلموضوعاستكمالفيالبرايتيساعدأنعسىحميدبنبهجر

ثريهْالأا!تسحافاتبينالربطسيسهلمماوذلك،العربيالجنوبلحضارات

اندياناجامعةمنالآثارضمالمدراقودونالدالموقعلهذاالبرايتاختاروقد.الختلفة
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تسجيلبهالمناطبيكفانصريساعده،سنةوعشرينخمسأالعمرمنوالبالغ

.الخزفوتواريخمستوبات

معهدمنشالكوبروبرتهوعقيلبنحيدموقععنالمسؤولوكان

البدومنغيابنافيلهجصةالمولْعهذاتعرضفقدأسفوبكل،صعميثونيان

مادمرواولكنهم،فائدةذاشيئأيجدوالموبالطبع،المدفونةالكنوزعنالباحثين

لنا.بالنسبةقيمةوذامهمأكان

)شرافتحت،لهاالملاصقوالفناءبأبراجهاالجنربيةالبوابةهرالهامالاَخرالموقع

بيركو.إليس

منوكثيرالحفر،تنتظرالتيالمواقعأكبروهوتمنعمدينةوسطهوالرابعوالموقع

تمنعمناطقأكثركانربماالمكانهذاأنالىيشيرمماالرمالبينمنناتئةالصخور

متحفمنسويقرجيصبمعاونةالموقعهذافيالعملبدأت.بالعمرانإزدحامأ

قصرأوضخممعبدعلىالمكانذلكفينعثرربماأننانظنوكنا،كارنيجي

ملكي.

فيالأمليحدونا،وسلسةهادئةبطريقةالمذكورةالأربعةالمواقعفيالعملبدأ

شخصيتينمنهامةزيارةنتوقعوكنا.الموسملهذاثريةالأالاكتشافاتمنالمزبد

،سارةوزوجتهسكيفالانالمسترلولاهماالعملهذانستأنفأننستظيعكناما

ينةمدوبتيسبيرغ.جبارةماليةمساعداتلناقدمااللذان،بتبسبيرغمدينةمن

ونفوذفيهاضاربةجذورسكيفألانولعائلةالمتحدةالولاياتفيرائدةصناعية

الصناعيةالأعمدةأحد،ميلونرتشارد،صارةوالدكانوقد،واسعاقتصادي

اللذان،ميلونأندروجدأالمشهورعمهاوكذلك،ا،ضطقةبهذهالعبقريةوالمالية

وعظمة.شهرةمنبلغتهمانفسهابتيسبيرغبلفتلمالولاهما

منليس،الكبيرينالضيفينلاستقبالاستعداداًواضطرابجلبةالمكانعَئم
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لعدنذهبتُ.وحكومتهحسينالشريفجانبمنكذلك)نماحسبجانبنا

رمالةفأرسلت،ساعاتببضعالموعدقبلوصلاوقدالمحدداليومفيلاستقبالهما

.الاستعداداهبةعلىيكونحتىبوصولهماححينللشريفعدنمنمستعجلة

فيكناوبينما.المؤجرةالداكوتاطائرتهمعلىلتمنعالسفرقررناوصولهماوبعد

قمتهضخمجبلقمةعلىتقعالتيالمتفردة!القارة"قلعةالطيارلمحالجو

ذلك.عنهوتساءلمباشرةتحتناالوميضبعضلاحظسكيفألانلكن.مسطحة

عدواني،كموقفاتجاهنافيانطلقتالتيالبنادقنيرانالحقيقةفيكانالوميض

وحالها.القارةتاركينالأدبارووليناأعلىالىبطائرتهالطيارفصعد

عنيبعدالذىالمطاروهو،جوالملحفيالطائرةبناهبطتدقائقببضعذلكبعد

حسينالشصريفمقرنحوركبناتوجهلمنزلناسريعةزيارةوبعد.اميالسبعةتمنع

يحشقبلهماأنأصرفقدالمرموقين،للضيفينخاصأعرضاَبيحانحاكمأعدحيث

الميدانجنباتعلىمصفوفينعربيفارساصلافثلاثةهناككان.الملوكاستقبال

استقبلناوقد،ا،لوانالزاهيةبملابسهم،والقبائلالأفخاذمختلفمن،الرئيس

المعتمدسيقربازلوالرائدصالحوالأميرحسينالثريفمنكلالميدانأولعند

منجانبعلى،ومضيفينضيوفأجميعنا،وقفناثم،الحاشيةوباقيالبربطاني

.العروضلنسصهدالميدان

ركضواالذينللخيالةفقرةأولوكانت،الشريفمنبإِشارةالاحتفالبدأ

يصيحونوهم،الهواءفيبنادقهممنالناريطلقونوهمفائقةبسرعةباتجاهنا

مناخطواتبعدعلىالخيلتصلوعندما،أصواتهمبأعلىالحربصيحات

قبيلةمنضخمةمجموعةجاءتثم.الغبارمنسحابةفتحدثاتجاههايفيرون

رقصهْيرقصون،متماسكةيهموأبد،النيلةصبغمنأزرقطلاءعليهم،المصعبين
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بينهممنتنسلأخرىمجموعاتهناكوكانت،أصواتهمبأعلىويغنونغرببة

كأنهمبالخناجريلعبونوآخرون،وتنصايحوتففزالهواءفيالرصاصوتطلق

سريعة.دائريةحركةفيوتهبطتعلروالخناجراربا،)ربأوهمياًخصمأيقطعون

وقفناالذيالمكانباتجاهللميدانالآخرالجانبمنالمجموعاتهذهكلجاءث

الولاياتمنالقادمينالضيوفلرؤيةوفضولأبنااحتفاءللغايةمناواقتربوا،فيه

فيالرصاصإِطلاقوهييةالتقليدالعربيةبالطريقةيحيونناوكانوا،المنحدة

فيوتساءلت،القلقببعضشعرتذاكعند،بهالمحتفىمنمقربةعلىالهواء،

جميعمنمقاتللإفثلاثهْيضمنأنحسينالئريفيستطيعهلترى:سري

كلعلى؟عدائيأشعورأنحونايحملمنبينهميكونأنيجوزألا؟المنطقةقبائل

السيارات)حدىرأسالىفاريرجورجومعيقفزت،التحوطمنوكنوع،حال

لأىتعرضوااذاضيوفناونحميهناكمنكلهالميداننكشفأننستطيححنى

يقفسيقرالرائدرأيتعندماقلقيازدادولقد.متوقعغيرسيناريوأوهجوم

الغربيالجنوبمنمعاديةفبائلهنالكأنوتذكرت،سكيفوألانسارةيجانب

هذهانليبدا.برأسهيأتيلمنضخمةجائزةعنوأعلنتسيقرالرائددماهدرت

الجائزة.تللثفييطمعالذىالنوعمنلمغامرمناسبةلحظة

فشعرتمسدسمنهيتدلىوسطهحولحزاماَيرتديوهوسيقرالرائدرأيت

شديد.يارتياخ

الجاليةوسخريةتندرمثاركنتمرةأولالعربيللجنوبوصلتعندما

باسملييرمزونوكانوا،خصرىمنيتدلىكانالذىالمسدسبسببالبريطانية

الأولالبريطانيالمسؤولرأيتوالآن.!كيدذابيلي)أوالبقر!راعيفيليبس"

وثيقهْبأعظممتمنطقا،بقرلمأراعي"ايضأهوأصبحقدبالمحميةوالأرواحا،منعن
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.المسدسوهي،الحياةعلىتأمين

فكرمنجعلالذيالسببهوجنبهعلىالرائديحملهالذيالمسدسكانربما

وتفرقالعراكانتهى،كلعلى.مرتينيفكرأنالرائدرأسعلىالجائزةاقتناصفي

مفروشأمستط!يلامجلساًبلغناحتىمقرهداخلإِلىحسينالسريفوقادناالحشد

أهدى،وضبرفهالشريفبينالحطبتبادلبعد.والأبسطةوالطناف!بالسجاد

مذهبأخنجراًبدورهأهدىالذي،حسينللشريفبيلارويدكاميراسكيفألان

أكرمناللائيالنساءجناحإلىإِلينبصحبةسارةدخلتا،ثناءهذهفي.لألان

تحملكانتالحريمجناحمنسارةعادتوعندما.الهدايالهاوقدمنضيفتهن

تقدتالعشاءوبعد.حسينالسمريفابنةإِياهاأهدتهمصقولاَفضياَحزامأ

نحوتوجهناذلكوبعد،مسدسينعنعبارةوهيوابنهحسينللشريفبهدية

القصب.بيحانفيحافليومبعدالتعبغايةفيونحنتمنع

كانأنالميلاد،لعيدالسابقاليومفيوبالتحديدشهور،بضعهَقبلحدثوقد

معيمشيرجلألمح)ذزوجتهومعهالضالعشوارعفيليلأيتمشثىسيقرالرائد

مدينةاكطمنالرجلليسألسيقرالرائدوقف.اخرىمدينةمنوهورفاقهبعض

استلصحيحغيرهذابأنالرائدقالعندما.الضالعمنبأنهالرجلفردجاء،

الرائد،صدرفيالخنجرغرسثمالعينقربخدهفيالرائدوجرحجنبيتهالرجل

ا،ثناءهذهفي.يمسهلمولكنهالقلبمنقريباوصلالخنجرأنالمعجزةوكانت

مناربعأوقطع.خنجرهعلىفودْعأرضاًوطرحهالخنجربصاحبالرالًدأسصك

ونشبتقتيلاالمهاجموأردواالرائدحراسوصلذاكعند.جذورهامناصابعه

تلكوخلال.الجانببنمنموتىفيهاسقطالرجلذلكرفاقوبينبينهممعركة

الجماعةترميوكانتزوجهابجانبومتماسكةهادئةسيقرزوجةظلتالمعركة
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ويسعفالطبيبيصلأنقبلطويلزمنمضى.حجارةمنتجدهبماالمهاجمة

الموتى.عدادفيلكانشجاعتهولولا،حعاتهوينقذسيفرالرائد

إِلىجاءوقد،الدايمعبدسيدالرائديغتالانحاولالذيالرجلاسمكان

وقتفيبفعلتهيقومأنالمفترضمنوكانسيقر،الرائدليقتلخصيصأالضالع

قررالطريققارعةفيمصادفةضحيتهالتقىعندماولكنهنفسها،الليلةمنمتأخر

سيقر.الرالًديهاجموأنالموعديقدمأنالفورعلى

الأربعة،مراقعناحولبهماوطفتوصارةألانأخذتالتالياليومصبيحةوفي

كارميانوبوبماكولمشارليوكان.حضرموتإِلىمتوجهينطالًرتهماركباثم

نأوبعد.أيامخمسةلمدةتكفيومؤنمعداتومعهمبالسياراتسبقانادْد

نأغريباوليس،المحرمةمأربارضنحويوجهناأنملاحهارجوتالطائرةأقلعت

مازالتاليمنحدودإِنإد؟اليمنيالجويلاحاوتخترقطريقهاطائرةتضل

كانت.اليمنيةالحدوددخلناأننااحديعرفلنوغالبأ،ورذوأخذنزاعموضع

وكذلك،بعيداحتمالأنهورغم،سبأمملكةعاصمةفهـبالحفرياتفكرةنداعبني

سيندهشانفإِنهماالجومنلمأربالرائعالمشهدهذاوحرمهألانيرىعندما

ولاسوقاممراتعدةسبأبقايافوقالطياربناودارطاروفعلأ.للغايةبهويفرحان

السدومعهالعتيقالموقعلذلكسينمائيةأشرطةوسجَلعديدةلقطاتبأخذوبد

.ماربسدالشهير،

نأقررناحتىتماماًالجوفيواستقرتحضرموتصربالطائرةاتجهتإِنوما

الممنوعةشبوةمدينةوهيبالبر،إِليهاالسفرعليناتعذرأخرىمدينةحولنحئق

عربيةلممالكعواصمثلاثرؤيةمنساعاتبضعخلالفيتمكناوهكذا.أيضاً

عاصمةشبوةسبأ،عاصمةمأرب،قتبانعاصمةتمنع:مشهورةجنوبية

.حضرموت
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لافنةأوتماماواضحةليستوهي،شبوةموقعتحديدفيمشكلةالملاحواجه

المدينةهذهإِنلهافقلت،شبوةسرعنسارةتساءلتوفعلاً.الجومنللنظر

بليني،المؤرخوزارهامعبدأستونبهاكان(التيسابوتا)مدينةهيالغامضة

الجنوبزارمستكشفأىعنهيفصحلاالذىالخفيالسردائماهيوكانت

تلكتحتالخبأةوالكنوزوالقصورالمعابدعنلهاحصرلارواياتوهنالك.العربي

منالمكانهذارأىمنأولنحن.الأنظارحولهاتتركزنقطةأكثرجعلهامماالرمال

الجو.منإِلاالآننرهلمأننارغما،مريكان

سيؤنإِلىبالسياراتوبوبشارليقادناهناكومن،القطنفيطائرتناهبطت

الأولىرحلتنافيبقصرهأقمناقدكناالذىأبوبكرالسيدمعالشاىتناولناحيث

جعلتنيبردنزلاتومعهاشديدةحمىأصابتنيالتالياليوموفي.ريحانإِلى

معلقائناوقتجاءوعندما.تماماًالحمىهدتنيالتالياليومصباحوفي،ارتجف

حالاتي.أسوأفيكن!السلطان

والنصفالتاسعةالساعةفي،الكثيريةالدولةحاكم،سيؤنلسلطانذهبنا

وأجملأكبرقطعاً-وهو،العجيبالأبيضقصرهداخلمعهوجلسنا،صباحأ

التالي،اليومفجرتباشمِرمعوانصرفناكاملاَيوماًمعهقضينا.حضرموتفيمبنى

تلكفي.ويدواليعليهاأشرفعديدةصوراًلنأخذالسلطانمعوقفناأنبعد

.المكبرةبالنظاراتالشرفاتإِحدىمنتطالعنناالنسوةكانتثناءالأ

أمريكاإلىطريقهمافيوهماوصارةالانلرداعالمطارفيكناالتالياليومصبيحةفي

،القادمللعاممعكمحسابنااعملرا):الطاترةبابعندكلاهماقال.بيروتعبر

العربيهْ.باللغةأاللهشاء)إِنكلمتهماقالا(.اللهشاءإنالجديدالموسمفيسنزوركم
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ا!ط!ىا،َت!ذ
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أ!ليضهاس!التضجمفعميد5ِالا!!5ِ

ليحا!كأاطشحوا(!رلى!!سهممخصِاشَوِش!مااَفيف
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عشرالسابعالفصل

الممنتىضر

شواهدلاحظناعقيلبنحيدبمقبرةالسابقالعامفيمنهمكينكناعندما

تحثمطمورةضخمةبنايةعلىيحتوممماالتلمنالغربيالجزءأنعلىتدلعديدة

تراكمتالتيالرماليزيحوأخذالنقطةهذهفيالعملشالكوببوببدأ.الرمال

شكله،وطويلوعريضكبيرخارجيسورإِلىوصلقليلوبعد،عامالفيعبر

فيبأنهالشكلذلكعلىالبرايتعلَق.متتاليةوكؤاتنتوءاتوفيهمستطيل

لدفنالمعابدمننوعهوالمبنىهذاوبأنالمتأخرالبابليللمعمارمحاكاةالفالب

الرمالوإزالةالحفرمنأخرىأيامبعد.الأهراماتمنكنوعأصلأبنيوربما،الموتى

الفبن.الطينمنمبنيةالداخلمنالحيطانأناتضح

ومبنيأ،مستطيلةفوهتهالأرضيةفيثقباالغرفإِحدىفيبوباكتشف

فيحفرعمليةلأضخمالاكتشافهذاقاد.مصعدمهوىكأنه،الدقيقةبالحجارة

ونصب،الحجريةالبئرتلكيفطيكانالذىوالركاموالرمالالحجارةلإزالة،الموقع

الحجارةتنقلوهيمنهاالحباللتمربكرةعليهووضحالبئرفوهةحولصقالةبوب

فيغرقناالبئرأسفلإِلىوعمالهبوبهبطوكلما.دلوبواسطةالبئرمنوالرمال

تطلهولم3منللدفنمكانعلىنعئرأننتمنىوكنامكنوناتها،حولالتخمينات

القدماءعاداتمنليسإِنهإِذ،ضعيفأملولكنه،للقبوروالسارقينالناهبينبد

العمق.سحيقةآبارفيموتاهميدفنواأنالعربيالجنوبفي

منمكتوباًمرمرحجرعلىقديماًنقشاًوجدأقدامتسعةعمقبوببرنلما

الميلاد.قبلالسادسالقرنفيحكم(مكرب)لاسمذكرفيه،اليسارإِلىاليمين
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البئرهذهبانبالمبنىأخرىجهاتمنتراترتالتيالأدلةإِلىأضافتالكتابةهذه

الحكاموهم!المكاربة"لعهدتنتميالضريحيشبههيكلمنبهايحيطوما

لديهم.الملوكفكرةتتبلورأنقبلقتبانحكمواالذينالكهنة

وأصغر،مستطيلأكانأنبعددائريأليصبحالبسًرشكلتغيرقدمأعشرينبعد

أنهمرغم،بهمةواصلواالعمالولكنصعوبةأكثرالحفرأصبح.بكثيرحجما

أمرالموتىلدفنضريحفيبئروجودولكن،ماءبئرمجردهوالاَنبلغوهماأنظنوا

الشيء.بعضغريب

الجوانبفيعملهمآخرونواصل،البئرفييعملونالحفارونظلوبينما

بهليسولكنيبدوفيماسابقهمنقدماًأكثرثانياًضريحأوجدواحيثالأخرى

ربمااللبنمنمصنوعةكثيرةمصاطبالضريحداخلووجدوا.مثلهعميقةحفرة

هذاأنعلىشواهدوهنالك.للموتىوالعطاياالقرابينعليهالتوضعرصت

فوقهشيدوامحتليهوأن،مختلفةازمانفيمراتثلاثلاحتلالتعرضالضريح

اللبن.الطينمنمساكن

علىسابقهمنأعلىمستوىوفيالموقعذلكؤيثالثضريحاكتشافتم

هذامنهبنيالذىالطوب.الضريحذلكحيطانهأحديلاص!بينما،التلصفحة

أحداكتشفوهنا،الآخرينالضريحينمنقدمأأكثرالأخرىالبناءومادةالضريح

بالمرمرمغطاةالداخليةوحيطانهاالمرصوفةالحجارةمنأرضيةلهاغرفةالعمال

ولديهاالحيطانداخلمحفورةللصرفبمجارىمجهزةالغرفةكانت.ا،بيض

.الميلادقبلالثامنأوالسابعللقرنتعودوهي،دَرَج

عدةمنمنهاواحدكليتألفأُسريأقبراًعشرأحدبوبمعالعاملوناكتشف

وطولهبوصةثلاثونعرضهقبروكل،الوسطفيممروبهومتلاصمْةمستطيلةغرف

جانب.كلعلىغرفثمانيوهنالك،ونصفأقدامستة
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علىالعثوريتملموالقبورالأضرحةهذهوكلالحفرياتهذهكلمع

الممرفيالمرمريةالآنيةمنمجموعةفقطوجدوا؟بالذاتأثريةاكتثصافات

وأشكالوثيرانبشرلرؤوسىأخرمنحوتاتوجدواكما،القبورلأحدالخارجي

خطعلىمرصوصةكلها،للآلهةوالهداياالنذرلتقديمصغيرةومناضدأخرى

واحد.

وجدناأعماقهاإِلىغاصواوكلما،الأولىالبئرفييحفرونوعمالهبوبمازال

هوصغيرتمثالعلىعثرناكمامنها،خرجتالتيالحجارةبعضعلىنمْوشأ

التمثالذلكفيالعيون؟الجنوبيةالعربيةالحفرياتكلفيالآنحتىالأقدم

القرنيتخطىأنيمكنلاأنهيعنيوذلكوالفينيقيةالمصريةبالطريقةمنحوته

.الميلادقبلالرابع

السطحمنقدمأعتينعمقعلىكانتالتيالبئرقاعإِلىبوبوصلوأخيرأ

كانأنهعلىيدلمماخشنةبطريقةالقاعصخرمنمنحرتةفيهاأقدامآخركانت

تكنولم،الموتىلدفنالبئرفيفتحاتهنالكليس.القتبانيينعلىشاقأعملأ

الجوفية.المياهعنجداًبعيدأمازالالحفرةهذهقاعلأنالأمرحقيقةفيبئرأ

أرادالحفرةفوقالضريحفيالمدفونالثخصأنهوالحفرةلهذهالوحيدوالتفسير

السافلين.أسفلفيالموتىلعالمطريقهاعنروحهلتنزلالحفرةهذهبستخدمان

المتعلقةالقتبانيةالدينيةبالطقوسعلاقةلهاالحفرةهذهأنهوالأمرفيالمهم

الموتى.ودفنبالموت

الأخدودذلك"،مَبْلقَةممر"الىطريقنافيكناوبينما،ذلكمنأياموبعد

اخرىمدينةعلىمررنا،اليمنيةحريبلقريةالمؤدىالجبالبينوالوعرالضيق

منمقربةوعلى،الضيقالممرذلكوخلف.ومقابرأضرحةمجموعةأى،للموتى
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هناككانت،تمامأواضحةتكنلمالتيالغربيةعدنمحمياتمعاليمنحدود

الشسريفبنصالحالأميرمعناكانالزرير.حنوهجرالمسماةالقديمةالمدينةآثار

.والجمالالخيلظهورعلىوكناحسين

لدواعسريةرحلتناوكانت،صباحأالرابعةالساعةفيالموقعهذانحوتحركنا

وأتىا،خبارعمتذلكورغم،اليمنيةالحدودمنقريبونإِنناحيث،أمنية

العربية.الجزيرةفيالسريةاسمهشيءيوجدلاإذلوداعناالكثيرون

بنهجرنحوبسياراتنااتجهناثم،بيحانيونحراسبنالحقالنقوبقريةفي

بيراسمهاصغيرةقريةوصلناأخيراًثم،مبلقةواديفيغربأاتجهناثم،حميد

خيولبتسعةوزودنا،الحراسمنالمزيدبنالحقوهناسياراتنا،تركناحيثهجره

ويدوولاسجامودكتورماكولمشارليمحناوكان،جمالوثلاثةحميروأربعة

.والاطمئنانبالأمننحسوكنا،وجمعةستيفنزوشسترميقتاردديودكتور

عجبنازادفيهتوغلناوكلماراجلينوأحيانأأحياناًراكبينالممرصعدنا

بيحانواديبينللربطالزمنقديمفيالشرصنعمنهوالممرهذا.واندهاشنا

المناطق،بعضفيقدمألفيبلغحتىلِرتفع،أميالثلاثةوطوله،حريبووادي

عث!راثنيمنوعرضه،للجبلالآخرالطرفعىللحمايةصغيرحالًطولهمتعرج

عندماسأمشكلعلىكبيرةمنبسطةبحجارةومرصوف،قدماًعشرخمسةإِلى

ونظرناويسرةيمنةتعرجاتهمتبعينالطريقهذاعلىمشينا.حاداًالمنخفضيكون

فهي،تضربهاالجمالوأخفافالخيلحوافركانتالتيالحجارةنحوأسفلإِلى

خلت.قرناًوعشرينخمسةمنذالبخورقوافلعليهامشتالتينفسهاالحجارة
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الطرقوأحد،القديم!البخورلطريق1بالنسبةهامةوصلحلقةمبلقةْممركان

وبالعكس.،الغربنحومتجهةالشرقبضائعخلالهامنمرتالتيالرئيسة

الأصليينالممربناةأنلدرجةحادأالانحدارأصبحالممرذروةمناقتربناعندما

التيالحادةالمنعرجاتتلكفيالواقيةالحيطانبناءعنعجزواالقديمالزمنفي

مانحتواولكنهمالملساء،الحجارةمنارضيةيبنونعادواوماالممر،لقمةتمْود

الثمارععرضوصار،عليهأرضيةإِضافةدون،مباشرةالصخرعلىالممرمنتبقى

الأولونينحتانعظيماَجهدأكانأنهبدلا.دْدمأعشرينإِلىعشرخمسةهنا

ولقد.بشوكةنفقأتحفركأنك،البدائيةبأدواتهمالجبلقمةفيالشارعهذا

بعدعلىبينماهنا،الصخرليحفرواالتعبهذاكلالقتبانيونتعبلماذاتساءلنا

وكان،تمنعغربمسطحسهلهنالكالموقعهذامنالثصمالالىبسيطةأميال

هذاعنالإجابة.ومأربحريبواديإلىعليهتمشيأنللجمالبالنسبةأسهل

مملكتهملأنتمامأالبخررطريقفييتحكمواأنأرادواالقتبانيينأنهيالتساؤل

التيالبخورقوافلمنتجبيهاكانتالتيالضرائبعلىوازدهارهاحضارتهابنت

يمنعتصرفأواجراءبأيللقياممستعدةكانتولعلها،بأراضيهاتمركانت

.الفجواتويسدالئغرات

الجبارالهندسيالعملهذايخلدانفبلمنومنثورانمعروفاننقثانمبلقةممرفمةمنلدينا!!

النقشهذاويمثل(R.)0355النققهرأحدهما..ملْىالثانيالقرنفيإنجازهتمالذى

الثانيالنققأماشهربنذبيانأبيدعالقتبانيالمكربباعمالحمللهذاالرسميالتجيل

واصمهالعملمذابتنفيذقامالذىقتبانمهندسيكبيركتبهوقد(لأ"3موب!الموصومفهو

إلىلينرالمناسبةتلرن(عمأوس)انهنوقد،(مدهم)علالةمن(يصرعمبنعماوس)

الملكيوالقصر(ود)الإلهمعبدمنهافذكرتنفيذهالهصبقالتيالأخرىالأععال

المراجع().(ذتلي)

323

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المنعطفاتمنسلسلةالىالآخرالجانبفيالممربناانحدرالجبلقمةبعد

شكلهجبلمنالشمالنحوالطريقوقادنا.جوينهبئرقريةبلغناانإِلى،الممهدة

واديمنمتفرعوهوعينواديباتجاهنزلنائم،عبيدقرنجبليسمىكالطبق

الزرير.حنرهجرمنهايتألفالتيوالخرائبالتلنحوصعدناثم،حريب

بقيتأبنيتهامنالعديدلأنغيرهاعنتختلفالقديمةالقتبانيةالمدينةهذه

لهذاالرياحتأتلملآخراولسبب.وتغطيهاالرمالعليهاتنهالولمتقريبأسالمة

الأبنيةتلكأنوهو،لذلكمظلمجانبهنالكولكن،بالرمالمشبعةالمنحنى

.قرونلعدةوبشروأمطاررياحمنالأخرىالتعريةلعواملمكشوفةظلت

النقو!ثريسجلوصاردفاترهجامدكتورأخرجللخرائبوصولناوبمجرد

أما.الأطلالتصويرفيشستر"وأ،والاس)أخذبينما،الصخورعلىالموجردة

علىتلأرأيت.الحراسببعضمصحوبينالموقعفيتجولرافقد،البعثةأفرادباقي

الموضع.ذلكاستكثاففيبالرغبةوشعرتمدفونةمدينةكأنهليبداالبعد

معناالتحركورفضوابخهمفيماوتهامسواالحراستوقفالتلمناقتربخاوعندما

كلفنامهماالتلنحوالسيرنواصلأنصممنافقدنحنأما.ذلكمنأبعد

نتوقف.ولم.ذلك

وغيرالمهشمةالقرابينومناضدالخرائبمنكميةوجدناالتلوصلناوعندما

اخرىمدينةأي،تاريخيةمقبرةإِلىوصلناأنناالىتشيرالتيالأثرياتمنذلك

والخزفالشرائحجسأخذناحنوالزرير.مدينةمقبرةشكبلاوهي،للمرتى

يريدونأنهمبدا.للتلالآخرالجانبمنببنادقهمالأعرابمنفريقلناظهروفجأة

سألونافقطولكنهم،معيننرعمنلانفلاتببنادقهممستعدينووقفواشراًبنا

انناوأدركنا،وجوههمفيابتسمناعندئذ.اليمنفيالإِقامةننويالزمنمنكم

الموتى..ررينةمنراجعينوتقهقرنا،مودعينلهمفلؤحناآخر،بلدفي
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أجحاتشيسحت!الضريصدسيو!سسللاحماتامختمعوتالفسائلاتشحا

ء1!د+1كاءحه!!ىس!سَصا،تأاطليوتىاسسساىسا
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عضرالثامنالفصل

برأتالسيدة

--:البرايتالبروفيسورقال

أسدىمنحتىأهم.رأييفيالاَنحتىاكتشافاتناأهمهذا!وندلا

1(0البرونز

باكتشافمنتشياكانالبروفيسورأنيبدو.مبلقةممرمنعودتنابعدذلككان

غيابنا.فيحقهْوه

قال،"للموتىوالنذروالقرابينالدفنطقوسعننعرفلماكثيرأسيصْيفاإِنه

حقق.بماالسعادةقمةفيوهوذلكالبروفيسور

الاَتية:القصةليسردالأمرحقيقةعنالبروفيسورسألتولما

ئميفتر،منزلفيتذكرقيمةذع،شيءعلىالماضيالعالمفينعثرلم

وقدالعراء،إِلىكلهيف!نرمنزلخرجحتىالموسمهذاالحفرعملياتامشمرت

البتةقبلمنيحدثلمماوذلك،هيكماالشرقيجناحهفيغرفثلاثوجدنا

البيتكانبمالنلمكاملةالفرصةلناأتاحمما،العربيالجنوبحفرياتجميعلْي

المرايامثلا،شياء،منالعديدوجدنالقد.عامالفيقبلعليهيحتوىالفتباني

رغمالكثير،لناوكشفتلناعظيماًعرناًكانتالتيالبخور،وصناديقالبرونزية

تمنع.فيالبرونزيينالأسدينبخطورةتكنلملها

الزمنيالترتيبعنفكرةأعطاناحدثمنزلفيالعمل)نالبروفيسورذال

نهايةفياكتشافهاتمالتي،د"البنايةهوحدثمنزل.يف!تنمنزلمعيالمقارنة

يد.الجدبالموسمفيهاالعملواستمر،الماضيللرسم
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دَتِالامةكأ-رحإالحادسظرإكاهـساتدِحطضمىحإىإ-صدِاعت-د-ححإطاهـصد!مشه-حط-ح!
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عشرةالحاديةالساعةفي:الجديدالاكتثصافعنروايتهفيالبروفيسورواستمر

الريسصاحعندماحدثمنزلصورتحتاقفكنتالبارحةصباحوالنصف

قاعدةعلىجالسالبرونزمنتمثالعلىليطلعنيالصعودمنيطالباًجيلاني

أنالغرفةأركانأحدفيورأيت.حدثبمنزلالأرضيالطابقغرفةفيحجرية

هذاأنالفحصمنالمزلِدبرعدليظهروقد.هركمامازالالمرمرىالبلاطمنجزءا

تمنع،لهتعرضتالذيالدماراثناءفيشاهقعلومنهوىقدكانالتمثال

نأدونالمرمربلاطفوقالوجهبقيبينماسنتيمتراتلعدةالطينفيوانغرس

حولهمنالرمالأزلناحتىالتمئالهذامعالوقتبعضقضينا.يتهشم

ولكنهاالتمثالعنمنفصلةاليدكانت.الناعمةالفرسثنثمالمدَىمستخدمين

غبر،مكانهمنحركناهلماعنهفسقطتالثانيةاليدأما.منهمقربةعلىموجودة

بسيطة.صيانةعمليةبعدا،ولىحالتهإلىأعدناهأننا

وجدواأنهمكذلكواتضح.انحزنفيالتمثالهذالأرىالبروفيسورتبعت

اليونانيالنحاتطابعتحملإِحداهما،بجوارهالفخارمنقطعتينإِليهبالاِضافة

بالضبط.تمنعتدمبرتاريخالاَنبعدنعرفأنويمكنناليونتيس

عليهاعثرناقطعة!لاهمالبروفيسورصنفهالذىالبرونزىالتمثالتفحصت

.أقدامثلاثةارتفاعهحجر،علىجالسةامراةجسمعنعبارةالتمثال.الآنحتى

ولكن،(الماضيالمرسمفيوجدناهاالتي)مريمجمالبنفسالسيدةهذهتكنلم

الوقارمنهالةعليهاالجديدةالسبدةوالمرمر.البرونزبينللفرقذلكيعودربما

الراقية.قتباناسرمنبأنهاانطباعأوتعطيك،للنظرلافتةالارستقراطي

وسمتشكلفيولكنالنحتطابعفيفقطليسواضحالهيلينستيالأثر

فيكانالذكطالنوعمندقيقةضفائرولهامعقدةبطريقةمصففشعرها:المراة
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وخطوطفستانهاتفصيلوطريقة.الميلادقبلالأولالقرنفيالثانياليونانيالعهد

علاقةلهبالتمثاليحفماكلفإِنوباختصار،يونانيةأيضاهيالمنبعةالموضة

الهيلينستي.يالعصر

وردالتيالتمثالقاعدةعلىالمحفورةالكتابةهوالبروفيسورنظرلفتماأكثرإن

وروأيل)الملكواسم(براتالسيدة):اسمها.التمثالصاحبةالسيدةاعمفيها

الأسدتمثالاعهدهفيصُنعالذكط(يهرجبيجلمهر)(ابنيهنعمغيلان

معلوماتوبها،برأتللسيدةإهداءعنعبارةفهيالمنقرشةالكتابةأما.البرونزيان

الذينالاَلهةواسماءعائلتهاشجرةمع،للميتالمقدمةوالنذرالدفنطقوسعن

لهم.بالقتبانيةالمنقوشةالكتابةوهبت

فيهتهدمتالذىالتاريخعنالبروفيسوربهخرجقدكانالذممطالاستنتاج)ن

ولكنهنسبيأأقربوتتإِلىالآنعذلالتاريخهذاولكن،.مق05عامهوتنع

منها.بالقربوجدتالتيالفخاروقطعبراتالسيدةبفضلوذلكدقهْاكثر

وجاءالأصلرومانيكان"الخترمالتراب"أو"تيراسيقيلاتا"باسمالمعروفالفخار

هذااستخدموقد،ام4و.ماق3عاميبينأوغسطسبواسطةال!ثرقإلى

علىالصانعاسمختمعادةكانتم07عامحلولومع،محدودةلفترةالأسلوب

فيالحفريةاعمالهخلالمنأيضايدركالبروفيسوروكان.تلاشتدْدالأواني

حكمأثناءفيفلسطينفياستخدما(سيقيلاناتيرا"ماركةالخزفأنالصمال

.السلامعليهالمسيحأيامفلسطينمنالجنوبيالجزءملكهيرود

وكذلك،الفخارقطعأكدتهالتمثالمنتمنعدمارزمنعلىدليلمنماجاءإن

الأشياءهذهأنتصورناوإذا؟.م05jلعاماليونانيوالهندامالشعرئصفيف

العربي،والجنوبالمتوسطالأبيضالبحربينالمسافةلتقطعسنواتبضعاخذت
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التاريخهوذلك:سنواتببضعقبلهأوالمسيحزمنفيأخرىمرةأنفسنانجدفإِننا

تمنع.لدمارالمحتمل

كلمعتمنعفيعليهاعثرالتيالادلةهذهبينالمقارنةفيالبرايتشرعلقد

بمصادروردتمعلرماتمنالعربيالجنوبتاريخعنيعرفهوما،السابقةالأدلة

بالتسلسليختصفيماوضوحاًاكثرالصورةأصبحتذلكلكلنتيجة.أخرى

الجنوبية.العربيةالحضاراتلتاريخالزمني

وجدت؟ومتفردةهامةأخرىبرونزيةقطعأحدثمنزلحفرياتأفرزتلقد

صغيرةفتحةوبهامنقوشةمعدنيةلوحةوهيبرأتالسيدةتحتالقطعهذه)حدى

عبارةأنهاتوضحاللرحةهذهعلىالكتابة.مسطحبصحنممسكةيدمنهاتمتد

تعبعرأتعبرالممدودةواليد،للآلهةكهديةالمقدمالبخورعليهيحرق)ناءعن

أحضرناهمينالذالمصريونالعمالوجدوكذلك.الهديةتقديمعنوبليغأصارخاَ

برونزيثررrtروجدواعقود،لعدةالحفرياتمجالفيعملوبعضهممعنا،

يدلالقرنينبينثقبوهنالكحائطعلىمعلقأكانأنهويبدو،منفرجينبقرنين

ذلك.على

منه،الأسفلالجزءفيجيدةبحالةمازالمصقولبدرابزيندرجوهنالك

منيتألفكانحدثمنزلأنعلىيبرهنوهو،البلاطمنأقدامأربعةلارتفاع

وهنالك،هيكماالمرمريةوالأرضيةالحيطانمازالتالمنزلمنغرفتينوفي.طابقين

انهارتحتىصحيصرفمجاريكانتأنهاالمحتملمنالغرف)حدكطفيثقبان

عليها.وماتمنع

البوابةفيهامهَأخرىإِنجازاتهنالك،يفشومنزلحدثلمنزلبالإضافهَ

الموسمنهايةقربأيضااكنشفتالتي،ج"البناية.الثانيالموسمخلالالجنوبية
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إلىيقوداندرجانوبهاعاليةأساعاتعلىشيدتأنهاواتضحتنظيفهاتمالماضي

الحفارونوجدالبنايةمنالشماليالجانبوفي.الشرقومنالجنوبمنداخلها

ليسمنهاالغرض،قدماًعشرونعمقهبعضهابالحجرالمرصوفةالحفرمنسلسلة

وموقعهاوحجمهاالبنايةهذهبهابنيتالتيالمصقولةوالموادالطوبإِن.واضحاً

كانتأنهاإِلىتشيربوابتهابقربالمصاطبلصفوفبالإِضافة،الاستراتيجي

وهنالك.وسجنمخفروبداخلهاالشرطةرئاسةومعها،البرايترأىفي،محكمة

تمنع.سقوطبعدمتتاليتينمرتيناستخدمتالبنايةهذهأنإِلىيشيرماأيضا

المسيحزمنقبلوهوالمذكور،تدميرهابعدقائمةلهاتقملمالمدينةهذهانورغم

وكان،مناسبتينفيمزقتبشكلمنهالاستفادةتمتالمبنىهذاأنإلا،بقليل

حولهمنوالحطامالرمادفوقوشامخاًعاليأبقيالذىالوحيدإِنهإِذمنطقيأذلك

تمنع.انهياربعد

طولهامنظفةمساحةالجنوبيةبالبوابةالحفرياتبلغتالثانيالمرسمنهايةعند

المدخلوباحةلهاالملاصقةوالحيطاننفسهاالبوابة.قدما751ًوعرضهاقدم002

خرجتكلهابتمنعأساسيةمبانلستةبالإِضافة،للمنطقةمجاورانوطريقان

ولمفيهاالعملبدأأخرىمبانعدةهناكبقيت.الرمالعنهاوازيلتللعيان

الموسم.نهايةعندبعديكتمل

الاَثاريةالفتوحاتبابتحتيدرجلامماالجنوبيةبالبوابةالوقائعبعضحدثت

ووضعناها،البوابةقربحجرينبينضخمةعقرباَمرةذاتجيلانيالريسوجد.

.بالخزنالمحفوظةالعيناتضمن

ولكنهسينمائيبشريطالعناكبتصويرفيويدوالاسفكرالمراتمنمرةوفي

ولتصبححجميهمابينالفرقليبينالعناكبأحدبجوارماإِنسانيقفأناراد
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ولكنيالإنسانذلكاكونأنمنيفطلب،سهلةالعنكبوتحجمومعرفةالمقارنة

الاَخرون،اعتذروكذلك.آخرمكانفيمسبقاًموعدألدكلماأنبدعوىاعتذرت

هدوءبكلعنكبوتأفأخذالمهمةلهذهتطوعالذيستيفنزشسترالشابإِلا

التصوير.عمليةشتمذراعهعلىووضعه

وبرك،الغروبوقتفيالجنوبيةالبوابةأمامصغيرصبيجاءناأنمرةوحدث

وصاح،بأصبعهالرملعلىبالإِنجليزية"فلبس"كلمةوكتبويديهأرجلهعلى

المواهبلهذهوتعجبتبخطهأعجبتولقد،!"فلبسصاحب"نحوىمشيرأ

مجردمنأكثرالحياةفيفرصةتجدولاالصحراءقلبفيوتموتتحياالتىالعجيبة

.والثمربلالأك

حسينالفريفمعلاتفاقيةأخيرأتوصلضافقدكذلكالجشوبيةابىابةوبسبب

فيأجلناهقدكناموصْوعوهو،وبينهبينناوالفضةالذهباقتسامبخصوص

سرتفقد،الاتفاقبعدإلاحقيقتهأعرفولمشيءحدثوقد.الموسمبداية

كنزعلىالعثوروشكعلى،نناالجنربيةالبرابةفيالعملأوقفنابأَنناتقولإِشاعة

الشريفمعلاتفاقنتوصلريثماالعملنجمدأنوفضلنا،الذهبمنضخم

الجنربية،البوابةفييذكرذهبأىنجدأننتوقعلمفنحنالحقيقةوفي.حسين

عمالهمنوثلاثةبيركوايليسالموقععلىالمشرفلأنالعملعنترقفناولكننا

مرضى.كانوا

شيء،لكلنتحوطأنيجبإِنناإِذلذلكوسعدت،مقابلتيالشريفطلب

منمختلفالموضوعهذافيموقفناإِن.آخرمكانفيالذهبمنشيئانجدفقد

تهمهوالثريف،الكنوزهذهلمثلالآثاريةالقيمةفينفكرنحن.الشريفموقف

الأولالموصمفيناهو-طالذىالعقدسوىذهبعلىنعثرولم.الماليةقيمتهافقط
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حسين.للشريفتابعفنيأوهو

بخدمةتقومإِيلينوكانتالسمريفمعالذهبحولللمفاوضاتجلسنا

تأخذأنعلىيصرالشريفوكان،ساعاتثلاثالنقاشواسضغرق،الترجمة

ويذهبجاتالحفرفيعليهالعثوريتمذهبأىمنالمئةفيعشرينفقطالبعثة

شراءفيالحقلهايكونكما25%البعثةتأخذأنعلىوأخيراًاتفقنا.لهالباقي

الاتفاقبهذاالعقدبإِعدادالبرايتقام.للثريف%05وتذهب،أخرى25%

الشريف.مععليهووقعنا

وفي.الحفرياتمننجنيهذهباالسنينمئاتعبرالقبورصارقولنايتركلم

عنالشريفتنازلوقدالمذكور،العقدذلكسوىشيءعلىنعثرلمالحقيقة

لنا.ملكيته
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عشرالتاسعالفصل

.مق0051لعامعودة

منيزيدا،ولىالثلاثةالأسابيعدرافودونقضىحميدبنهجرموقعفي

بدونقطاعياحفراًيحفرأنلهيتسنىلنلأنهبالعمللهتسمحالتيالمساحة

عليهأعيدتقديمكبيرنقشعلىدونعثرالأثناءهذهوفي.مريحةمساحة

مرسومأحدثأنهاعرفناالفحصوبعد.ذلكبعدعاشواأقوامبواسطةالكتابة

المسيحميلادقبللماتاريخهويعود،هذهحفرياتنافيعليهعثرناقتبانيملكي

تمنع.فيهانهارتالذىالزمنفيربما،بقليلالسلامعليه

منهاثلةكمياتلناوخرجتوكاأ"ثمهـ!5ثمد"!للطبقةالحفروصل

اتفق.المجموعةضمنبهاواحتفظجيدأبيكفانقصتفحصهاالتيالفخارشرائح

،.مقوالسابعالسادسللقرنينينتمىوأاالطبقةفخارأنعلىوالبروفيسوردْر

فيالقهقرىبهمسيعودالذىالمفيدالفخارمنالمزيدفي7مالهماارتفعتلذلك

..مقالثانيةا،لفيصلواحتى،أسفلالىغاصواكلماالتاريخ

الأمطارسببنهاالتيالفيضاناتبسببحميدبنهجرفيمرةالعملتوقف

فيضانه.أوجفيالمسيسيبينهرمثلوأصبحبالمياهالجافالوادىهذاوامتلا

حتى.هائلةبسرعةوالطميوالحجارةالرملمعهيحملعديدةلأيامالسيلاستمر

نفدتأنبعد.حياتهمفيكهذافيضانأيث!هدوالمبيحانفيسناَالناسأكبر

خطوة،حميدبنهجرفيالحفرواصلنا،بسرعةالعط!ثىالرمالابتلعتهاالتيالمياه

المعاولارتطمتينصرمأنالموسمأوشكوعندما.طبقةوراءوطبقةخطوةوراء

قرونقبلهنامدينةأولعليهابنيتالتيالأصليةالأرضيةوهي،صلبةيأرض
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عضرتعادلماوهي،والرمالالركاممنقدماًوخصينواحدأحفروالقد.يدةعد

غاصواوعندما.مجموعةعشرةاحدىفيهاسكنت-"ن)إلى!أ"من-طبقات

وبينما.أخرىانقاضفوقبنيتمدنإلىتشيركثيرةأدلةوجدواأسفلإِلى

الطبقاتفيالبناياتفإِنالحجرمنالعلياالثلاثالطبقاتفيالمبانيكانت

منذلكبعدحيطانهاتبنىثمالحجرمنأساسفوقتبنىفقطكانتالسفلى

اللبن.الطين

مراحلتوازيهاعليهممرتالنيالعشرالطبقاتأنبيكفانقساكتشف

فالمراحل.للنظرلافتةأنواعذلكفيبما،والفخارالخزفصناعةمراحلمنعشرأ

.المنازلوتجميللتنظيمالمصقولالأحمرالفخارقطعاستخدامشهدتمثلأالمبكرة

فيالأخرىالحضاراتمعتمالذىالاحتكاكيعكسوتلميعهالفخاروصقل

الى.ماق...العام،والثانيالأوليدىالحدالعصرينخلالوسوريافلسطين

مماوبنياحمربلونالملونالفخارمنكبيرةكميةأيضاَهنالككانت..مق006

،محدودةزخارفوهنالك،العصورلتلكالفنيالتذوقنوعيةعنفكرةأعطى

الطير.ريشةتشبهالتيالزخرفةمثل

تحفروالحروف،ففطونقوشكتاباتبلالفخار،علىرسوماتهنالكليس

صنعتالذ!الطينعلىبارزةالحروفكانتأخرىأحيانوفي،الطينفيحفرأ

الثيرانمنصفمثل،معينةأشكالالمتكررةالزخارفومن.الفخاريهْالآنيةمنه

التيالأشياءأظرفومن.حوافهاعلىأودائمأالآنيةأغطيةعلىتكون،المستلفية

وقد،.مقالثامنللقرنتاريخهيعودالمحروقالطينمنجملرأسكانوجدناها

بها.ملصقأكانالتيالكأسمنانفصل

الفخاربهْللآنيةالزمنيالتسلسلمعرفةعلىحميدبنهجرحفرياتساعدت

لكلمرجعيةذلكوأصبح،البدايةمنذعنهيبحثالبرايتالبروفيسوركانالذى
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تصرممقحرةص!لوس3!لسأىم!صمهِهـسمسسحط!ا!
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الأولىينةالمدأنإِلىتشيرقدماًالأكثرالطبفات.الجزيرةبجنوبالآثاردراسات

أخرىفخاريةدراساتتأتيوربما..مق09.و.مق0011عامبينبنيت

.الأحداثمنذلكغيرأوالمدنفيهابنيتالتيبعينهاالتواريخلتحددمستقبلأ

ذلكمنقدمأأكثرمخربشأالثانيالموسمخلالاكتشففقدجامدكتورأما

لعاميعودمؤخرأاكتثفالذيالخربشهذا؟الماضيالموسمفيوجدهالذي

فيمدينةأولفيهن!ثأتالذيالوقتهوتقريباوذلك،الأقلعلى.مق0001

عقب،علىرأسأبعضها،مختلفةبأوضاعمكتوبةهناالحروف.حميدبنهجر

خاصيةهذه.اليسارأواليميننحويميلوبعضهاجنباتها،علىترقدبعضها

القرنفيسجلتالتيالثممالفيالقديمةالكنعانيةالحروففيقبلمنشوهدت

زمنمنقدماًأكثرزمنإِلىبناعادقدالخربشأننرىوهكذا..مقعشرالثاني

الإنجيل.فيذكرهاجاءالتيسبأملكةبلفيس

يأعلىنعثرأننتمنىدائمأوظللنايحيرنابلقيسالمسمىاللفزهذامازال

أصبحنا،الموسمنهايةومع.الآنولكنا.علميةبطريقةلحقيقتهابقودناخيط

ببيحانالثانيالموسمفيعملناخلالومن،القادمالموسممشاريعفينفكر

بنبحيدالكفابةفيهماحفرناقدوأننا،حميدبنهجرلقاعسنصلأنناادركت

قدتمنعتحتهتختفيالذكطالتلإِن.المقبرةتلكمننريدمالكنعرفلكيعقيل

في،حالكلعلىنحن،فعلناهماولكن،كلهحفرهيتمحتىعديدةسنينيأخذ

لناسيحكي-ام159-القادمالعامحتىبهسنقوموما،والمعبدالجنوبيةالبرابة

الذممطالزمنيالتسلسلوسيمنحنا،القديمالعربيالجنوبلتاريخالأصاصيةالقصة

واوضح.اسهلبصررةالمنطقةتلكممالكتاريخندرسأنخلالهمننستطيع

تعرفناالتينفسهابالطريقةالأخرىالممالكلدراسةفرصةالقادمالموصمسيكون
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الملكةأرضسبأهيذهنيفيالممالكهذهوأول.القتبانيالتاريخعلىبها

أذكر.قرونلعدةالعربيالجنوبفيازدهرتالتيالمملكةتلك،الجميلةبلفيعى

فيأحدقفبرايرأواخرفييومذاتحميدبنهجرتلقمةعلىأ!كنتأني

سباعاصمةمأربتقع،فقطميلاًأربعينبعدعلى،هناك.الشرقيالشمالاتجاه

قلبفيخضراءجزيرةأوجدإذالدنيا،عجائبأحدهو،الذىالسدوهناك

تسببالمعالممحددةوغيرمحايدةأرضالبقعةتلكوبينبينيولكن.الصحراء

الغربية.عدنومحميةاليمنبينحدوديةمضاكل

.مأرب،المدينةتلكعنالرماللئام)ماطةمنبعثتناتتمكنأنأتمنى)ننى

وزيراللهعبدللاميرخطابأكتبتفقد،المرضوعهذامنيأسيورغم،لذلك

وما،الخطابهذاعنبالبعثةزملائيأخبرولم-صنعاءفيبمكتبهاليمنخارجية

الأمر.حقيقةفيردأعليهأتوقعكنت

نضيعلاوحتى،خ!ببسرابتمسكناقدنكونلاوحتى،حالكلعلى

العمليةالبدائلفينفكرأخذنافقد،اليمنيةالحكومةردانتطارفيالرقت

معبن،مملكةهنالك.كبيرلغزولكنه،عمانفيفكرنا.الفادمللعاموالممكنة

العرببهْداخلوعرمكانفيإِنها،أستطعولمقعبلصنإِليهاالوصولحاولتولكني

أخرىخطاباتكتبتلذلك.أخرىمرةحشإوللالاذاحالكلعلى.+السعودية

أخرىمرةكتبت،الرسميةللخطاباتبالإضافة.السعوديةبدخولالاذنطالبأ

ألعبدالعزيزللملكالحميمالصديقفلبيجونالمرمرقةالشخصية،لصديقي

فورأ،بالبريدوأرسلتهاالخطاباتهذهكلكتبت.بالرياضوالمقيمسعود،

المعبدمرقعفيمشغولينمازلناإِنناإِذالحاضر،الوقتفيذهنيمنوطردتها

بتمن!.

فيالحاشيةأنظر.اليمنأرضمنالجرفبلادموطنهامعينمملكةأنالىاضرناوانسبق!!

المراجع().64صفحة
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العضرونالفصل

لينوسمعبد

لناتأكدحتىالثانيالموسمخلالالمعبدموقعفيالوقتلبعضنحفركدناما

القديمة.تمنعفيمبنىأكبربهالمكانهذاأنوهومبكروقتمنذنحسهكناما

إِذ،العربيالجنربكلفيالرمالبراثنمناقتلاعهايتمضخمةبنايةأولفعلاًاِنها

البنايةنغطيأندونعرضاًقدما135ً+طولاًقدما016ًمساحتهماحفرناإننا

معبدوتشكلببعضبعضهامتصلبناياتمجموعةالحقيقةفيإِنها.كلها

."لفينوس"العربيالاسموهو)عئتر"

والحرائقللخرابواضحةآثارأبالمعبدالضخمةالقاعاتإِحدىفيوجدنا

أنهالدرجة،عادمم!غيربعنفمتأججةالناركانتلمَد.بتمنعحاقالذيوالدمار

فنقلناهاعملناسفلمما،ورمالرمادإلىوأحالتهاضخمةصخريةكتلاًأذابت

الرمالأزلناذلكبعد.بعيدمكانإلىنقلتهاالتيسياراتناإلىوالرافعاتبالدلاء

حجريةأدراجوهنالكالورديةالمرمريةالأرضيةذاتالرئيسةالقاعةتغطيالتي

وكذلك،المعبدجنباتباقيعنمنخفضةأنهاإِلىيئيرمماالقاعةجنباتبكل

وتبدو،المعبدمدخلمنقدماًوعشرونواحدعرضهالجميلالمرمرمندرجهناك

القديم.الزمنذلكفيالاستخدامكثرةمنالشيءبعضمتأكلهاطرافه

شهدناهاالتينفسهاوالتعرجاتالتوءاتفيهابالقاعةالمحيطةالحجريةالحيطان

يسهلومماقويبابليأثرإلىي!ثيرمماعقيلبنحيدفيالكبيرةالأضرحةفي

.الحفرياتبهذهالخاصةالتواريخايجادفي!همننا

جمهناالعملعلىالمشرفكان.المعبدلسورالشرقيالوجهنظركطلفتلقد
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صغيرةمنطقةعلىشخصيأأشرفكنتبينما،سصبسونجاكبعدهومنسويقر،

وجدناحيثقدمأعئرينعمقبلغناحتىالمنطقةهذهفيالحفراستمر.محددة

أصغرالبناءفيالمستخدمةالحجارةصارتتمامأتغيرتالمعماريةالطبيعةأن

فوقالأخرىالمبانيبنيتالذيالأساسيالمبنىهنا.مستويةغيربصورةومقطوعة

حنىالحفرواصلنا.عليهاالحملثقلمنتشفقتحيطانهبعضأنلدرجة،هامته

مصقولخزفعلىحصلناوصلناهاالتيالأعماقهذهومن.قدمأثلالينعمق

سورياثروبه.مقالثامنللقرنتاريخهيعردوالبنيالأحمرباللونلامع

.قوىوفلسطبني

أقدم،تشييدمراحلبأربعمرَّأنهاستنتجنالديناالمعبدصورةئبلررتأنبعد

الحاكم)المكربعهدفيوكانت،المعبدحيطانأقصرتمثلهاالمراحلهذه

المرحلةوتمئل..مقالثامنالقرنقرابةأمرهاأولفيتمنعحكمالذى(الكاهن

عهدفيوهي،ضخمةبحجارةالمبنيةوالتحويفاتالنتوءاتذاتالحيطانالثانية

فتعودوأدراجهاالرلْيسةالقاعةأما..مقالسادسالقرنفي،أيضأالمكرب

بالحضارهْمتاثرهناوالبناء،بتمتحالملوكعهدجاءعندماالثالثةللمرحلة

التيهيوا،خيرةالرابعةوالمرحلة..مقالرابعالقرنمنالأخيرالجزءفي،الفارسية

يهرجبيجلشهرالملكحكمأثناءفيذلدًوكانالهيلينستيا،ثرثهدت

وقد.تمنعسقوطقبيل،.مقالأولالقرنفيذلككان.البرونزيةالأسودصاحب

وخارجه.المعبدداخلالفترةهذهمنالمنقوشةالفخاريةالنتفمنكئيراَوجدنا

طرلعلىنفسهاالفترةلهذهتعودالتيالغرفمنضخمةمجموعةوجدنا

نفسه.المعبدمنأحسنبحالةوكانت،الورديةالمرمريةللقاعةالغربيالجانب

أنهاإِلىت!ثيرالغرفهذهفيوجدتالتيالفخاريةالنتفمنالضخمةالكميات
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.الأخيرةعهودهفيللمعبدكمخازنتستخدمكانت

يدلمماشديدبوضوحالبناءمنعهدينآثارعليهماظهرتدرجانهنالكً

درجوهنالك.اليومنفعلكماوتوسيعهاالمبانيتصميمأعادواالقتبانيينأنعلى

شكلفيمقطوعةصغيرةحجارةمنمبنيالجنوبيةالناحيةمنللقاعةيؤدي

لإِحدىملاصقةولكنها،الفارسيالطوبتشبهمنتظمة(مكعبات)بلوكات

الضخمة.الحجارةفيهاتستخدمكافَالبناءمنمبكرةلفترةالتابعةالمنعرجات

وكان،المعبدمنالشصماليالجانبفيآخردرجعلىعثرناالموسمنهايةوقبيل

يهرجب.شهريجلالملكًأيامالرئيسالمدخلكانأنهولابدللنظرولافتاًواسعأ

جزءاًوليسالقديمالمبنىعنمنفصلالدرجولكنفقطمختلفاًليسهناوالطوب

خمسةعمقحتىهنابالحفرفقمناآخر،فناءهناكالدرجهذاوخلف.منه

.المستوىهذاعندتوقفنائم،الدرجمنقدماًوعشرين

كماوسطهفيفناءوجدنافقدومهيبأ،جميلأمبنىكانالمعبدهذاأنلابد

خمسةبهصفكل،جدأالضخمةالأعمدةمنصفونسلستةأساساتوجدنا

هذافييجدالمنظر،وكاَبةالسفرعناءبعد،شبوةمنالقادمأنبدلا.أعمدة

خمسونيسنده،عملاقصرحفهو،نفسهإِلىوالمسرةالبهجةيدخلماالمعبد

.أخاذوجمالوسحروعظمةشموخفيعموداً

فيذلككان.المصادفةبمحضمدهشاًاكتشافالناقدمللمعبدالغربيوالفناء

حسينالشريفأعد.وزوجهقودمستر،عدنحاكمنائبلنابهاقامزيارةأئناء

الخطبوإلقاءالهواءفيالرصاصإِطلاقمنالكثيرتضمنللضيفينرائعأاستقبالاً

أثناءوفي،المعبدحرلجولةفيذلكبعدالضيفأخذنا.والرقصوالغناء

الطوبعلىالمنقوشةالرموزبعضعدنحاكملاحظالخارجمنللحيطانمطالعتنا
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القاعةمنجوانبثلاثةفيموجودة،العمدانمنالشرقيالشماليالركنفي

إِلاالمتنائرةوالحجارةالبلاطفيكئيراًوجدناهاالعلاماتهذهأنورغم.الرثيسة

قائمة.حيطانفينجدهامرةأولهذهأن

علىالتالياليومفيالظاهرةهذهدراسةجامودكتورالبرايتبروفيسوربدأ

وكلرمنتظمةصفوففيمرصوصةالموسومةالحجارةهذهانولاحظا.الفور

دققثم.حينذاكالعربيالجنوبلغةحروفمنحرفعلىيحتويمنهاواحدة

فاكتشنسمنها،صفكليتبعهالذكطالنظامهوماليرىالحروففيالبروفبسور

تتبعهالذىنفسهالترتيبتتبعوالثانيالأولالصفينفيمجموعتينالفورعلى

ا،ثيوبيين.لغة،الأمهريةاللغة

الذينالقدامىالقتبانيون.الأهميةمنخطيرةدرجةعلىالاكتشافهذاكان

نعرفذلدًقبلنكنلم.حولهاالأبجديةحروفهمنقشواالقاعةهذهبلاطرصفوا

ومن.وجدناهالاَنولكننا؟الساميةالجنوبللغاتالهجائيةالحروفترتيب

الحروفلنرتيبتمامامثمابهالجنوبيةللعربيةالأبجديةالحروفترتيبأنالواضح

معروفهْإِشارةادْدمفإِنالحاقيقة.وفيمتأخروقتفيظهرتالتيالأمهريةاللغةفي

تمنعمعبدفيوجدناهاالتيالحجارةتار!خوبينبتهاتفصلالحروفترتيبعلى

.سنة!ا005قدرهازمنيةمسافة

فلبيجونمنرسالةتلقيتمارسشهرآخروفي،المعبدموقعفيالعملاستمر

موذعفيالسعوديةالعربيةفيالاستكشافإِمكانيةعناستفساريعلىرداً

نعانيكناماوكثيراً،الرياضمنإِيجابيأردأأتوقعاكنلم.يمةالقدمعينحضارة

الحثةأرصفيالسبنيالتواجدلأنذلكالعكسوليمىالمسندبخطالأمهريةتاثرتلقد"

اللفةومارالتوالأثاريةالنقثميةالراهدذلكعلىدلتكماالميلادماقبلعصرإلىيعود

المراجع().المندبحروفتكتبهذايومناالىالحثية
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صحيح.الأمريكيةالخارجيةوزارةمننلقاهالذىالفهمسوءب!ببا!حباطمن!

ولكن،نقديةأوكانتعينية،الختلفةالوزاراتلناتقدمهامساعداتهنالك!

منأهميتهمدىتدركولانثعاطنافيتشكككانتبالذاتالخارجيةوزارةأ

لكن.صورتهموتحسينالأمريكانشأنإِعلاءفيإِسهامهومدىعلميةناحية!

ا،وسطلالشرقنائيةمنطقةفيقناصلهملأحدوصلتعندمااختلفترة!!
الصو!

لممنيالخارجعةوزارةموقفأنرغمطيبةليمعاملتهكانتفقد،فلبىجونهو!

احس!لأخرلنوالاللش!عوايشسالقومعاملتنايصدمعافيالمعللقةأيؤسولظهريجبإننيلكعةص%ل!لأ

أخرىخاصيةيلددوكماعدىدتدكقدمدعث!عوممهادنقددكنيوالتيالممنماأواا-لعدمتها أتعاطفقدنعم.أولا.بلديمصلحةأنوهيالإبحليرعموساأبماءمن9

الخارجيةوزارةرفضتأنعامينقبلحدثفقد،السعوديةلزيارةيالنسبة)!

للمرجيةالخامخارالاَفييرسفلبيتكنخطابةليلقدلكتيسممحاأندلثثانيهلكيهلاأ

مربكية.9جم!

-:يقولفلبيكتب!أ

فيليبسأالسيدعزيزىا719

بأخباروسعدت،خطابكلأجدالآنوعدتنوفمبرمنذمسافراَكنت//-

سيرعنالبرايتبروفيسورتقريرتلقيتوكذلك.العربيالجنوبفيحاتكم

كثيرأ.بهوفرحت%لا

بالسفيراجتمعتلقد.ونجرانجدةزيارةفيرغبتكلموضوعأعود"والآن91-ش
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الحملي،(ملقة)ممرعمرالحورالقديمصريقمرحرءاَيرنقود؟هىالمعتةالاستكحتماهـم!!ريت!
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أتحصرءكممأاخحهِااأمئهLِ(-!ا-أت
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لكيتعليماتأىيتلقلمأنهمنهوعلمتأيامقبلجدةفيالجديدا،مريكي

بطريقهْ،كذلكعلمتوقد.السعوديةللعربيةزيارةلتأشيرةعنلثبالإِنابةيتقدم

وذدالمنطقةفيموجودبأنك)خطاراًتلقتقدالسعوديةالسلطاتأن،سرية

تسلكلماذاأفهمانأستطعلم)نني.مشروعةغيربطريقهَالمملكةدخولتحاول

لاأنهاعلىهناتصرفاتهانفسرحالكلعلىولكن،السلوكهذاالخارجيةوزارة

السعودية.إِلىالمجيءعلىمساعدتكفيترغب

لصالحتعملبأنكاعداؤكيطلقهاالتيبالإشاعاتمتأثرةالخارجيةتكونربما

عالمأرأيتفقد،للسعوديةقدومكدونيحولألايجبهذا،حتى.اليهود

استقبلهوقدالطيور،لتصويرالسعوديةداخلبالسفرلهسمحإِنجليزيأيهوديأ

.ترحاببكلوالمسؤولونالملك

وأرجوالسعوديةلزيارةمساعدتكعلىمقدرتيعدمعنأعتذرفإِننيلذلك

1(بذلكالخارجيةإِقناعتحاولان

فلبيجونمخلصك

للقيانمرعاياهميشجعونالاِنجليزبأنتقولواحدةجملةفيالأمرفلبيلخص

وضعمنياله.الهممفتئبطحكومتناأماالاستكشافيةالنشاطاتهذهبمثل

الزعما"مععلاقاتمنالآنلدكمامماالاستفادةالأفضلمنيكنالمأمؤسف

العربي!بالعالممتعددةحفرياتفيوعملتكثيرأسافرتلقد.العربوالحكام

.ازيارةمنيحرموننيأجهلهلسببولكن،ذهبتحيثماالترحابوأجد

السودالقائمةفينسيوجدت.الآنحتىقدماىتطأهلمالذىالوحيدالعربي

زوقابلتأننيرغم،تساندنيانرفضتالأمريكيةالخارجية،ن؟السعودية

بيأورحبسنتينقبلمصرفيجاسميوصفال!ث!يخالسعودىالخارجية

.اهذا)قائلاباشاالنقراشيالمصرىالوزراءرئيسلهقدمنيعندماترحيب

.(مريكيالأ

026http://www.al-maktabeh.com



منالمستفيدهومنأ:راسيفييدورظلسؤالوهنالكبالمعبدللعملعدت

1(؟السعوديةعن)بعادي

جديد.مشروعفيبالعملخاصردأىنتلقىأونسمعأنقبلكاملشهرمر

الحمى،بعضأعانيفراشيعلىمستلقيأكنتوبينما،أبريلشهرفييوموذات

ورقعلىبالعربيةمكتوبةمنهاواحدة.عدنمنرسائلعدةبهبريدجاءني

تذكرتأيامبضعةبعد.جانباًفوضعته،لييترجمهمنأجدولم،مرؤسرسمي

وزيرعبداللها،ميرمنردإِنهفقالت،ليلتقرأهلإيلينوناولتهالخطابذلك

الملكجلالةمعاجتمعلكيتعزلزيارةيدعوني،خطابيعلىاليمنخارجية

حتىالطريقهْبهذهلناابتسمقدالحظأنأصدقكدتما.مأربموضوعلمناقشة

،مأربمدينة.العالمفيبكرآثارموقعأعظمفيالعملفرصةأمامناتلوح

تتمولم،أوروبيأوأمريكيباحثأىيزرهاولمكببرأسرأظلتسبأ،عاصمة

لمعلميوحسب.ومغلقطاردبلدفيمقفلةمدينةمأرب.حفرياتاكطفبها

موضوعحولاليمنملكمعحديثمجردقبلمنإِنسانأىيتحدث

.مأربفيوالحفرالاستكشاف

نأقررتاننيإِلاالحمىبسببالسريرمنأتحركألاعلىاصرالطبيبأنورغم

حيثعدنإِلىستقلناالتيالطائرةرتبناأسبوعمنأقلوفيتعز،نحواتحرك

معناالذهابالبرايتبروفيسوريستطعولم.تعزإِلىبهاونتجهسياراتنانركب

الفريق.عدنفيففارقناه،المتحدةبالولاياتبالتيمورفيموعدعلىإِنهإِذلنعز

ود!ر،ويدوألاس،ماكولمشارلي،إيلينمنيتألفكانلليمنصحبنيالذي

للفريقكرئيسدورىالعبكنتأنيورغم.وجمعة،كارميانوبوبميفنارد،

اكتثمفطفلمثلسعيداًكنتالسرفيفإِننيواحتراموقارمنيتطلبهمابكل

لديه.المفضلةبالنكهةالبرظةمنكاملاًجبلأ
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والعشرونالواحدالفصل

لمحرّمةاليمنادخول

المسطحةالأراضيثمعثمانشيخببوابةمارّيز،أبريل(01)يومعدنغادرنا

بعضفيكليةأمامنايختفيكانالطريقأنورغم.لحجلسلطنةالتابعةوالرملية

رفقتنا.فيكانالذ!اليمنيالمرضدبفضلنضلهلمأنناإِلاالأحيان

وفي.الجداولمنالعديدفيهاوتتدفقالخضرةتغطيهاجبليةمنطقةدخلناثم

النساءمنكبيرأحثداًمنهاواحدةفيورأينا،ضخمةعديدةبآبارمررناالطريق

عندمربوطةزرقاءطويلةسراويليرتدينكن،رؤوسهنعلىجرارفيالماءبحملن

يشيرظلميقنارددكتورإِنحتى،المفرطبجمالهنأعجبناولقد.القدماسفل

(.هذامثلبيحانكانتما):وقالوالجميلةالذكيةلوجوههن

معانتظرنا،عدنمنميلأستينبعدعلى،دأْالراهدة"بالجماركنقطةوفى

وجاءنابصنعاءخلالهمااتصلساعتينلفترةالرهبيتي+محمدعليالحميخ

يعترفلااليمنيالمسؤولأنفيهاندركمرةأولهذه.منهاالأخضريالضوء

ويتأكدويفحصيدققفهوولذلك،رسميةجهةمنصدرالذىيالنصريج

لوحتىشيئأ،تعنيلاالرسميةوالوثائقشيئأ،تعنيلااليمنفيالتأضيرة.بنفسه

الحدودتعبرأنتستطيعلافأنت،والأذوناتالثبوتيةالأوراقبكلمزودأكنت

إلىكم05نحوبعدعلىتقعوالراهدةعندنامنوالتصحيحRaidhaالمزلفأوردهاهكذا.

السياراتطريقبهاويمرالولْتذلكفيالرئيسيالجماركمركزوبهاتعزمنالثرتيالجنوب

المراجع(.)بعدنتعزيربطالذي

.Alالمؤلفرلْمههكذا"* Ruhbaitiوأمعروفوهوالمرهبيأوالرحبيصَوَابُهُولعل

المراجع(.)أعلمواللهالمنطقةبتلكناحيهامموهوتبيطةالىنسبةالفيطي
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بالملكالحدوديةالنقطةتلكفيالموجودالضابطيتصلأنبعدإِلااليمنداخلإِلى

جاءنا.بالدخوللكبالسماحتلغرافياَملكيأإِذناويتلقى،بالتلغرافشخصيأ

.هناكالليلةنهْضيأنفقررناسدولهالليلأرخىانبعدالراهدةفيالإذن

الخضرواتوهيشهرر،منذنرهالمالطعاممنبأصنافمضيفناأكرمنا

يأكلولم.وغيرهاوالبطاط!والبصلوالبرتقالالطماطممثل،الطازجةوالفواكه

في!يخرنونو"يأكلونلالأنهمالقات(يخرن)يمضغكانلأنهمعناعليالشيخ

نفسه.الرقت

كثيرونصبيةووقف،لتستحمإِيلينذهبتالطعاميعدْجمعةكانوبينما

يتفرجونوقفواالذينالصبيةنفسوهم،الفضولبدافعالحمامخارجينتطرونها

بالسفر.نهمونحنليروناالباكرالصباحفيجاءواثم،الطعامنتناولونحنعلينا

جنبا!علىنصعدكناوبينما.اليمنحدودداخلالرحلةبدأناوفعلأ

يا،"المدرجات)بنطامالجبالفيالمنتثرةالمزارعأدهشتنااليمنيةالمرتفعات

علىاو،اسفلالىالهبوطمنالماءتمنعوالتيكالسلمالمتدرجةالصغيرةالسدود

قدمأيتركوالمالطريقةوبهذه.زرعمنعليهاماليرتويمنهبجزءتحتفظالأقل

عنبفهْالأمطارتكونوعندما.وعبقريتهماجتهادهميعكسممايزرعوهلممربعاَ

وأخيرأ.كانتكماويعيدونهايرسمونهاماسرعانولكنتنهار،السدودفإِن

تعز.وصلنا

وعرومر.الحاليالملكفيهايقيمالتيالمدينةولكنهااليمنعاصمةليستتعز

العصورمنذمبنيةقلعةهنالكالانحدارثديدارتفاععلىتقع،اليمنيةالمدائن

منلتعزطبيعياَحائطاَالجبليشكل.بهاالمحيطالمشهدكلعلىتطلالوسطى

.الأخرىالثلاثةبالجوانبيحيطسوروهنالك،الجنوبيةالناحية
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اليمنطيرانعلىيضرفالذيالجرموزىغالبعامرالمديضةبوابةعنداصتقبلنا

بالحجارةومرصوفمتعرجضيقطريقعبروقادنا،الضيافةبيتعلىيسرفكما

نأالغرائبومن؟سيركموكبفيكأنناعلينايتفرجونالبلداهلكانبينما

!Jمنمبنيةوالمنازل.الهامةالمدينةهذهفيمألوفينغيروالأمريكيينوروبيين

جديدةوملاءاتكهربائيتياربه،للفايةمريحفيهنزلناالذىوالبيت.الحجر

الملكرعايةبفضلجيدوطعاموخدموطهاةوساخنةباردةمياهوصنابيرونظبفة

شخصيأ.

أحدجاءناثمالخارجيةبوزارةالإدارىمناعساميجاءناالتالياليومصبيحةفي

ترسيسيعدناندكتورومعهالعَمْركلطالملكعبد،الملكيبالقصرالكبارالمسؤولين

لمأربالذهابعنيثيناأنعدناندكتورحاول.الخارجيةبوزارةاللبنانيالموظف

ولكننا.صنعاءمدينةحولالاستكشافعمليةنحاولأنواقترحطريقهالوعورة

،بمأربيتعلقفيماإِلامالأيننفقولنوسياراتناكياتناننقللنأننالهوضحنا

المواقح.منغيرهافيمستقبلأنفكرقدأننارغم

أخرىمرةلنايعودوحتى،الملكلجلالةرأينالينقلترسيسيالدكتورغادرنا

خلفالانحدارالحادالجبلوصعدنا.الصوربعضلنلتقيذبالمدينةنطوفانقررنا

دا،السعيدةالعربية"منجزءورائهاومنتعزعلىنطرةالقيناهناكومنلْعز

تعنياليمنكلمة.الخصبةوالأوديةوالأراضيالخضراءالجبالمنسلاسل

الجنوبيمينهاوعلىالعثرقشطروجههاتيممدائمأالساميةوالقبائل!اليمين)
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والبغيض.المظلمالثصماليسارهاوعلىوالمباركالسعيد

يريدهممنفيهاالملكيحفظالتيالقلعةوجدناالجبلقمةبلغناوعندما

الصلبانتشبهمرصوصةأدواتالبوابةعندوراينا.كافةمملكتهأنحاءمنكرهائن

يهوديأمعبدأالقلعةحائطبقربووجدنا.بالضبطهيماأحدلنايوضحولم

يهود.ملوكاليمنيحكمكانعندماالرابعللقرنتاريخهيعود

أفرادوأحدالصحافةشؤونمدير!غصينطلعتأجاءنامساغالسادسةتمامفي

،المتحدةبالأماليمنبعثةفيأعضاءخمسةومعه،المتحدةا،ممفياليمنيةالبعثة

قصيرةفترةوبعد،دقائقعشرخلالفيللقصرللذهابنستعدأنمناوطلبوا

يمضغونرجاليقودهاتعز،شوارعفيتطيرتكادسياراتفيأنفسناوجدنا

الملكي.القصرنحومتجهينالمدينةأسوارمنخرجناأنإِلى،القات

بيضاءملابسيرتدونوهمانباهحالةفيجنودثلاثةالقصرأماموقف

الحجرمنمبنيوالقصر،ذخيرةوأحزمةالمزخرفةبالجنبيةويتمنطقونفضفاضة

وهي!الخاقهوةاالمسماةاليمنيةالقهوةلنااداروابالداخل.جلسناولما.الأحمر

أولأ،الزواردفترفيأسمائنابتسجيلقمناذلكبعد.!ْالعالمفيقهوةأطيب

لأ"ابالموصومالنضقفىوردماهر(يمن)للفظالفديمةاليمنبةالقرصقفيذكرأفدملعلء

فيذلكنراسبذىالمحروفأسارلموصفالحميرممطالملكعهدإِلىتار!خهويحودالحمابئرمن705(

لابرهةنقشفيدلكبحدأيضا(يمن)لفظذكرجاءكماالميلادىالادسالقرنمنالأولالربع

بعدهارماالميلاديانصالقرننقرشفيوردالذى(يمنت)لفظاماالملكيلقبهوصسنالحبثي

مكانهاالآنالىيعرفلملليمنالجنربيالاحلفيمامنطقةيعنيكانفقدحميرملركلقبضعن

المراجع().قاطعشكلالتحديدوجهعلى

وبا3كم59بنحوتعزمنالغربإلىالأحمرالبحرصاحلعلىاتمياءإلىنسبة:الخا!!،تهرة

أوروبافىئن"يمرفأولالأوربيونسصيالمندنقرشفيذكرهوردالذىالثهيراليمنيالميناءمذا

ذلكومذهولنداإلىالميناءهذامناليمنيالبنحبربمنيئحنةاولم0639عامفيوصلتحيث

المراجع(.)العالمفيالبنأنراعأفخرعلىMochaلفظيطلقصارالتاريخ

266http://www.al-maktabeh.com



بالعربية.ثمومنالانجليزيةياللغة

محبوبةهوايةوتلكانتظار،حالةفيأخركاملأيومأوجلسناإِقامتنالمقروعدنا

الانتظار.فييبالغونفهم،هوايةمناكعراليمنفيولكنها،العربيالعالمفي

منومنعتناالثرطةاستوقفتناانمرةذاتوحدث،المدينةفيالصورنلتقطورحنا

منيجرىشخصأتانافجأةولكنتعز،فييتجولونالبدومنجماعةتصربر

فيماكانإِذفورألأمرهوانصاعوالنا،يتعرضوالابأنالشرطةوأمرمجاورةيناية

الملك()الامامأنعلمتالتصويرفيوالاساستمروبعنما.متنفذةشخصيةببدو

منالشرطةليمنعأرسلهالذىوهو،الرجلمنهخرجالذىالمبنىفيكاننفسه

مضايقتنا.

وانالغدصبيحةسيقابلناالملكبأنتفيدطلعتمنرسالةتلقيتالمساءوفي

الأشخاصعناستفسرناولما.مقرنامنصباحأالتاسعةفيستأخذناالسبارات

لافهو،إِيلينباستثناءكلهالوفدسيقابلالملك)نقالوا،الرفدمنهميتألفالذين

مطلقاَ.نساءبفابل

منتتحلمفرصةهذه.الغدصبيحةاليمنإِماملمقابلةنفسيإِعدادفيشرعت

المطالبةفيخبرتيورغم،حياتيفيمرةلأولولكنآخر،صشكشفلأىقبل

وخائفاً.مضطربأالمرةهذهنفسيأجد،المسؤولينومقابلةوالتبرأتبا،ذونات

مع،العالمفيبالحكمانفرادأالأتقراطيينأكثرمنواحدمعغداَسأتعاملإنني

بلدهمثلمثلهوهو،أحداسنشارةبدوننعمأولايقولأنيستطيعشخص

بمحضوذلك،الحديثةوالأفكارالتياراتتمسسهمافلم،العالمعنتماماَمعزول

القرونفييعي!قمازال،الأخرىالعربيةالدولبمقاييسحتى،بلدهذا.اختياره

الوسطى.
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268http://www.al-maktabeh.com



يم92

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فهو،يريدهشيءكليفعلأنيستطيعلافهودكتانورالامامأنرغمولكن

منذ،بلادهعاصمةلصنعاءيذهبأنيجرؤ،لايقولوبعضهم،يستطيعلامعلأ

الأمبرشقيقههوباسمهصنعاءيحكمالذي.صنواتثلاثقبلوالدهاغتيال

نفسهونصب،لنفسهالحكمأخذحسنا،ميرإِنيقولونالكثيرينأنغيرحسن،

حميدأحمدالامامفانأمرمنيكنمهما.اليمنوعممالشرقعلىحاكما

منوالثمانينالرابعةفيوهوبهاحتفهأبوهلاقىالتيالطريقةينسىلنالدين

الامامأبوهبهاماتالتيوللكيفية.بسهولةالشخصيأمنهفييفرطولنعمره

قصة.الدينحميديحيى

فبرايرشهرأياممنيومصباحصنعاءفيقصرهأماميجلسيحيىالامامكان

اقترببالانصرافهمولما.التقاليدحسبالرعيةلشكاوىيستمعام489عام

اشتراهاأرضإِلىرحلةمنعادالذىالعَمْرىاللهعبدالقاضيالوزراءرئي!منه

مساحةسترويوأنهاالضخبدأتالجديدةالمضخاتبأنوأبلغه،مؤخرأالامام

يذهبأنالفورعلىوقرريحيىالإمامفرح.مربعةكيلومتراتعشرةقدرها

وفي.المعنيةالأرضنحووتوجهالوزراءرئيسمعهفاخذ،الجديدةمزارعهليتفقد

هناكوكانت،الطريقسدضخسأمطباَهناكلأنالسائقتوقفالمنعطفاتأحد

الشاحنةتلكمنخرج.المكانذلكمنقريبأتقفبقماشمغطاةشاحنة

جسمهاخترقتأنبعدقنيلاًوأردوهالإمامعلىالناروفنحواملثمونمسلحون

اللهعبدالوزراءورئيسالعامينذىحفيدهمنكلمعهوقتل،طلقاتتسع

.الحراسواحدوالسائقالعَمْركما

،الاغتيالعمليةومخططل!مامالخاصالخادمالوزيراللهعبدكانصنعاءوفي

نلقىوعندما.تمقدالتنفيذبأنبُعدعنالإشارةينتظربيتهسقفعلىيقف
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حيثالمدرعاتوقواتالجشولئكناتللقصرذهبتوفيقدالامامبأنا!ثارة

شخصيأوأنهأحمدا،ميرابنهلمقابلةلتعزذهبقديحيىالإمامبانالجنودأخبر

المدينة،بواباتيإِغلاقالوزيراللهعبدوأمر.الأمنبحفظالامامقبلمنمكلف

جميلالنقيباسمهعراقيمدافعخبيررأسهاعلىالمدفعيةمنقوةأرسلثم

.هناكأولادهوحب!الامامقصرلتطويقجمال

حسينا،مراءوسمع،الهشيمفيكالنارسرتالاماماغتيالاخبارولكن

جمالبجميلليصظدمواالثكناتنحووتوجهوابالنبأومحسنالصغيرويحيى

جنبياتهمالأمراءأخرجأنبعدالقصرأماممعركةوحدثت.القصرأماموجنوده

والأميرحسينالأميروأردُواالنارالجنودوفتحأنفسهمعنيدافعواأنوارادوا

قدبأنهوتظاهروجههعلىاستلقىولكنهيحيىا،ميرجرحوقدقتيلينمحسن

بالقصر.وحبىاكتشفذلكوبعد،مات

بسيارةتوجهوالدهوفاةبأخبارتعزوحاكمالعهدوليأحمدالأميرسمعولما

افرادمنجيثمأجمعوهناكصنعاء،منمقربةعلىا(حجْة"مدينةنحوجبب

صنعاءنحووتوجهوا،المحاربينمنالفاَعشرثلاثةقوامهل!مامالمواليةالفبائل

لهؤلاءصنعاءاسشملمتأيامأربعةوبعد.تامأحصارأعليهاوفرضواوطودْوها

مدمرأصنعاءسوقكانساعاتوخلال.فاتحينغزاةدخلوهاالذينالأشاوسالبدو

وقدصنعاء،منازلجميعليشملكاملةايامأربعةالنهبواستمركاملأندميرأ

حتفهم.شخصمئتالالْى

سيفالأميربقيادةالقبائللقواتصنعاءفيهااستسلمتالتياللحظةوفي

سراحهبإِطلاقحراسهإِقناعمنالقصرداخليحيىالأميرتمكن،عباسا!سلام

ملكأنفسهنصبقدكانالذىالوزيراللهعبدالياورفاعتقلوا،لأوامرهوبالامتثال
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-:يرددكاناعتقلوهولما،الماضيةالقليلةا،يامفي

.أملككمالوزيراللهعبدأنا؟بيذلكتفعلونكيف)

علىواقفا،أيامسنةبعدالثقيلةبالأغلالمربوطوهوالكلامهذايرددوظل

آخرهذهوكانت،حجة!مدينةنحوطريقهاتشقكانتمكشموفةسيارات

خمسةواجهكما،"القاهرةقصرافيجسمهعنفصلرأسهإِنإِذ،كلماته

الصحةوزارةاماموزيراللهعبدرأسعلقوقدالمصير،نفسأعوانهمنوثلاثون

.الإمامعلىبالتمردنفسهلهتسؤللمنوعبرةعظةاياملعدة

وشيخألليمنإِماما،منازعبلاحاكماَأحمدالأميرالعهدولياصبحوهكذا

عليه)النبيسلالةإِلىاننسابهبحكمالزيدىالمذهبمنالمتفرعهالزيديةللطائفة

فاطمةوابننه(وجههاللهكرم)عليالإمامعمهابنطريقعن(والسلامالصلاة

الحميريينسلالةمنكذلكبأنهاتزعمالحقيقةفيالدينحميدوأسرة.الزهراء

.للاِسلامَالسابقةالفترةمنذاليمنيحكمونظلراالذين

أخرىمواضعوهناكالئمالجهةمنحجةمدينةعلىتثرفالتيالقاهرةقلعةهناالمراد!!

المراجع()تعزمدينةعلىالمطلةالفلعةأشهرهامنالقاهرةاصمتحملباليمن

نأكانلأىيمكنفكيفوالاالفاحقالحطاهذافيأوقمهالعرببانسابالمؤلفجهل"*

إلىينتسبوناليمنأئمةانوالصحيحواحدن3فيوالقحطانيالعدنانيالنسبينبينيجمع

يدهـعلى284صنةباليمنلهمدولةاولنثأتوجههاللهكرمطالبأبيبنعليبنالحسن

صنةياليمنالأخيرةدولتهموانتهتالرصيالقاصمبنالحينبنيحيىالحقالىالهادىالامام

بلفحبالعربناريخفيليىمثيلالهنحدلانكاداصتثناءيمثلونبذلكهـولعلهما382

يقاربماطوالمنهأجزاءأواليصنحكمصلالاتهمتعاقبتحيثوالحعوبالأمتاريخفي

المراجع(.)قرنأعشراحد
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والعثرونالثانيالفصل

هاملإاهقابلة

عنونصفاَساعةمتأخرةالسياراتجاءتنافقداليمنفيالعادةهيكما

احمدالإماملمقابلةيأخذنابالخارجيةالموظفالدينعزساميجاءنا؟مواعيدها

للقصرليسبناوذهبوا،ترسيسيالدكتورمعناأخذناالطريقوفي،الدينحمبد

المتنفذالرجلذلكمنهاخرجالتيالسوقعلىالمطلةللبنايةولكنتوقعتكما

الصور.بعضنلتفطأنأردنالماعناالشرطةلبصد

علىجالساَوكان،مرةلأولأحمدالاِمامالتقيناحيثعاديةغرفةإِلىأدخلونا

يعبثالطفلوكانصغير،طفليجلسحجرهوعلى،ومنمقمبهرجكرسي

فيالجسموممتلئالقامةمتوسطرجلاليمنوحاكم.الامامأمامالموضوعةبالطاولة

اللتينالواسعتينوعينيهالسوداءبلحيتهحضوروله،عمرهمنالسادسالعقد

عباءةيرتدىكانالبصر.بلمحفيهاشيءكلفيستوعبالفرفهحوليديرهما

وأسود،أخضرغمدداخلبالجواهرمرصعةبجنبيةمتمنطقا،الحريرمنبيضاء

مششاروهيقفكانوخلفهالأحمر،بالحريرمزركشةاطرافهاعمامةراسهوعلى

رائعة.فارسيةأبسطةعلىوبنادقهمالبيضاءبملابسهموحراسه

جاءوعندما،وجههتعلوجميلةوابتسامةواحدأواحدأأحمدالإمامصافحنا

عندماام389عامهر7فقد،جمعةتذكرالذكطالاماميدليقئلانحنىجمعةدور

وسأله:،"سكوتهيو)الحشراتعالممصطحباًجاء

؟!الصرمالأبناءالمفضلينأصدقائيحالكيفإ

-:قائلاركبتيعلىيدهوضعjنحوىفالتفت،الاِماميسارإلىجلست
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؟!العربيةتتحدثهل)

دكتورتولىذلكوبعد،جدوىدونأحاول)ننيالسليمةغيربعربيتيأجبعه

الترجمة.عمليةترسيسي

كانأنهويبدو،شتىمواضيعخلالهاتناولناسلسةمناقشةفيالاماممعدخلت

سرتحتى،والملحالنكاتويرسلشدقيهملءيضحكفكان،هادئمزاجفي

كثيرأ.وضحكنافيناالعدوى

بجمعشغوفاكانإِنهقائلأوقاطعني،بيحانفيأعمالناللأِمامشرحت

نظرةنحوكطجمعةنظراللحظةهذهفي.بعملناجدأمهتمفهولذلك،النقوشات

أسنانمعجون:ل!مامأحضرناهاالتيالهداياإِخراجفيوبدأتفوقفتمعنىذات

كوكاكولا،علىتحتوىوصناديق،الماركةبنفسأخرىومستحضراتكولجيت

ياعومذ،الكتركجنرالصناعةومروحة،وذخيرة،ومسدسات،مكبرةونظارات

ألانليتركهابولارويدتصويرواكة،رويالماركةكاتبةوكةهالكرافتر،ماركة

ذلكمناكثرلديناكانلووتمنيتالهداياقلةعنللإِماماعتذرتثم.سبهف

-:قائلأفرد،لهلنقدمه

فليع!،كبيرةأمكانتصغيرة،الهديةقبلوسلمعليهاللهصلىمحمدالنبي)

يتمْدممنتحركالتيالطيبهَوالنيةوراءهاالدافعولكننفسهاالهديةهوالمهم

لمأ.بها

قدكانالعربيللجنوبخريطةوهيأخرىبهدبةل!مامتقدمتذلكوبعد

فيجيداًالنظرالإِماموأممن.بتمنعالأولموسمناخلال"هايبروكفريزو"أعدها

الاستفهامعلاماتبكثرةتتميزالتيعدنومحمياتاليمنبينالحدودشريط

بهاعالجالتيالطريمْةمنالإِماميغضبأنوخشيت،الصغيرةالخطيةوالفصلات

274http://www.al-maktabeh.com



-:وقالفقطابتسمولكنه،للإِمامفاعتذرت،الشائكالحدودموضوعرصامنا

!.الاستفهامعلاماتوتتركواالقادمةالمرةفيالفصلاتتزيلواأنأرجو)

الحديثطرحفياشرعأنفحاولت،الأساسيالموضوعمننقترببدأناوأخيرأ

قاطعنيالإمامولكن،مأربفيبهنقومأنننوىبماوربطهبيحانمشروععنأولاَ

-:مستفسراً

؟أشبوةزرتهل!

التىبهاالمحيطةوالمنطقةالبقعةبهذهالخاصالوضعلحقيقةبالطبعمدركإِنني

-:قائلاَفأجبت،اليمنبهاتطالب

ملكرلم،شارلىوهو،رفاقناأحدزارهاوقدالجو،منفقطشبوةرأيتلقد"

!شبوةفينفسهووجدلبيحانطريقهضلعندماالمصادفةبمحض

-:الإِمامسألوفجأة

لمأ؟شبوةفيالرجللذلكأعطاهاالنياللحمكمبةماإ

شارلينحوفالتفت،كهذهبحادثةأسمعلملأننيفعلأالسؤالفاجأنيوقد

شخصأوجدقدكانبأنهشارليوأجاب،وجهيحملهالذىبالتعبيرمستفسراَ

الامامأ)طويبدو.معهكانالذىالغزاللحممنجزءأفأعطاهشبوةفيجائعأمسنأ

العجيب،الاستخباراتيالمستوىهذافىأفكرعشتبينما،الأجابةبتلكاقتنع

كهذا.المعلوماتلجمعنظاماًواشنطنفيحكومتناتمتلكأنوتمنضت

-:الحرجبالسؤالاتيتوأخيرأ

؟،مأربعنماذاإ

الخاصةالمزاياشرحفيأستمرأنثرتو3،عميقتفكيرفيمستغرقأالامامبدا

بقنبلة:الامامفاجأنيذلكعند.وتمنعمأربمنكلفيالحفرياتبمشروع
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ودارت)ذنبدونمأربحولحلقتالتيالطائرةتلكعنالمسؤولأنتهل"

صور؟"أيالتقطتوهل؟دوراتعدة

السلطاتمنجاءتهقدكانترسميةرسالةالأِمامأخرجإجابتيينتظرانوقبل

الطاثرةبأنوادعتضد!للاتهامأصبعاًالرصالةمدت.احتجاجهعلىردأالعدنية

واحترت،الحقيقةعنالرسالةتلكابتعدتوبالطبع.خاصةأمريكيهلضركةتابعة

بريطانيهْالطائرةولكن،يخصنيالذىبالجانبللاعترافمستعدإِنني.أقولماذا

كابقويقودها،ذيلهافيواضحاًالبريطانيالعلمتحملوهيعدنمناستاجرناها

بكلعلمعلىكانتعدنفيالحاكمةالبريطانيةوالسلطات.)نجليزممطوطاقم

بأننيواعترفت.عدنبمطارالخاصةالرسرموتسلمراالطائرةفحصوالأنهمذلك

الصور.بعضوالتقطتالطائرةفيكنت

فيدخلتذلكبعد."للهالحمد":واحدةبكلمةذلككلعلىالإِمامأجاب

:--قائلاًالإِمامفرد،مأربفيللعملإِذناًوطلبتمباشرةالموضوع

."اللهشاءإِن"

عدةيعنيوقدجداًمطاطالعربيالعالمفيالاستخدامالشائعالتعبيرهذا

بطريقة(لااأقولأنأريد"أو((بذلكأقومربما"يعنيقد:واحدوقتفيأشياء

.،مهذبة

تمامأ،مختلفةأخرىلمسألةالإِماموانتقل،النقطةتلكعندمأرب"سضوعوقف

-:وسالنيصنعاء،إِلىلنذهبتصرفناتحتالملكيةطائرتهوضعقدأنهوهي

"؟العَادمةالقليلةالأيامخلالصنعاءإلىتغادرواأنتريدونمتى"

له:قلت

الله"شاءإِناليومعصر"
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بأخذهالناسمحالتىالصورنسيتأنيلدرجةأمرئمنعجلةفيكنتولقد

بلطفمناوطلب،بالصورنفسهالإمامذكرنيبالمغادرةهمصتوعندما،الاماممع

البولارويدالتصويربا-لةأخذتالتيالجماعيةللصورةجوارهإلىنمْفانشديد

بكلمةا*مامامعلقاؤناانتهىثم،ويدوالاسالصوروالتقط،لهيناهاأهدالتي

وأربعينساعتينالاجتماعذلكدام.viiiبرضاالإِمامأطلقهاالتى"للهالحمد"

لأىالزمنهذامثليعطلمالإِمامأنالمقربونأخبرناوقد،قياسيزمنوهودقيقة

قبل.منثمخص

يجب.مماأكثرنتفاءلألاتجاربنامنتعلمناولكننامضجعةالمقابلةكانت

التي،ثلاثةسيدى"الملكيةالطالًرةوركبنا،البرنامجحسبسرنا،وعمومأ

صنعاء+.صوبواتجهنا،أعرفهلالسببسويديينمنكلهطاقمهاينألف

واستبد،وهامةكبيرةمدينةالجومنلنابدتصنعاء،ارضفيننزلأنوقبل

كلمنبالجبالمحاطةرأيناهاأكثراقتربناولما.كثبعنلرؤيتهاالشوقبنا

جوهافإنلذلك،قدم0008يبلغشاهقارتفاععلىنفسهاوهي،الجوانب

للغاية.معتدل

منا(كرايسلر9سيارةوركبنامنها،مسافةعلىصنعاء،بمصارالطائرةهبطت

وفي.لنامرشداًليكونالإمامانتدبهالذىالدينعزساميمعيةفيأم469طراز

المرتبةوالخوجوالموزالبرتقالوبساتينالممتدةالقمححقولرأبناالمطارمنطربقنا

وعند،نسمةالفستونيقطنها،الأطرافمتراميةصنعاءمدينة.جميلاًنرتيباً

الإيطاليينفيولاحتىالفرنيينولافيالإنجليزفيلايثقكانالأمامأنهرذلكفيالبب،

إننيكذلكالسويدتكنلمبينماالمنطقةفيمصالحذاتاستعماريةدولاْيمئلونباعتبارهم

المراجع(.)الثقافيبالمجمع،الخشالسريحياللهعدالاصتاذللاخالترضيحبهذاادين
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كثبرأويضمطوابقسبعةمنيتألفالذىالراحلالامامقصروجدناالمدينةمدخل

التركي.المعمارىالطابعتحملالتيالحكوميةالمبانيمنوالعديد،المساجدمن

وبعدبتعز.الضيافةبيت.كأأجملبصنعاءفيهانزلناالتيالاستراحةكانت

ببضائعهمالتجارمنالعديدزارنا،الحلوىمنأنواعأربعةفيهكانالذىالعشاء

والطرابينروالجنبياتوالمجوهراتالراقيالسجادمثل،أمامناعرضوهاالني

الكريمة.والحجارةوالقبعات

الواعْفيوهوصنعاء،بمتحفيسمىمابزيارةقمناالتالياليومصبيحةفي

منبديعةمجموعةفوجدنا،الاستراحةمنالأسفلالطابقفيصغيرمخزنمجرد

تمثالإِنه:التماثيلأحدانتباهنااسترعىوقد،الصغيرةوالتماثيلالسبئيةالنقو!ثر

أركانأحدفيبارزأيقف،يونانيطرازه،لمحاربأقدامسبعطولهالبرونزمن

فيوجدناهمااللذانالأسدانمنهاصنعالتينفسهاالمادةمنمصنوعإِنه.الغرفة

بضعقبلذلكوكان،ميلاًبخمسينصنعاءجنوبعميقةبئرفيوُجدوقد،تمنع

.سنوات

ومامأربفيالتفكيرعنذهنيوصرفصنعاءعلىالتركيزفيصعوبةوجدت

حالكلعلىولكننا.بالإيجابطلبناعلىسيردوهلبشأنهاالامامقاله

الاسلاأسيفالأميروزيرالخارجيةمعلقاؤناوبخاصة،صنعاءفيبأيامنااستمتعنا

وقضبمكثيرأ،سافرواالذينالقلائلاليمنيينمنواحدالأنيقالأميرهذا.اللهعبد

ا،مهبمأهدانيمغادرتناوقبيل.وفرنساوإنجلتراالمتحدةالولاياتفيعديدةشهوراً

.عامالفقبلتصنيفهماتماليمنتاريخعنلكتابينالعربيةباللغةنسختين

ويد2لولاسحدثماالاجديدشيءبهايكنفلمتعزإِلىالرجوعرحلةأما

خاربميطيحأنوكادالتصويرمنيتمكنلكيطوارئبابيفتحأنحاولفقد
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ترسيسيدكتورلمقابلةايلينومعيتوجهتتعزمطارفيهبوطناوبمجرد.الطائرة

خاصاتفاقعقدإِعدادعلىمكبأووجدناه،طلبناعلىالملكردعننصأله

."الإِنسانلدراصةالأمريكيةالمؤسسة1بهاستقومالتيمأربفيالحفربأعمال

الأخضرالضوءأعطينالقد.الفرحمنأطيروكدت،لسانيالدهشةعقدت

سبأ.مملكةعاصمةئارTفيلننفب

بالعقد،الحاصةالتفاصيلفيأفكرأخذتالاندهايقمنأفقتأنوبعد

ألاوقررت،المشروعهذابافسادصغيرةتفاصيل،ىأسمحألاعلىوصممت

علىالحرصمع،الهامالعملهذافيالمضيعنمضايقاتأوصعوباتأكماتعنينا

ومن.الضروريةالنقاطلكلوشاملةالأطرافلكلمشصفةالاتفاقيةتكونأن

موجوداًوالودبحيرالنفوستكونعندما،البدايةمنذالخلافاتحسمالمسنحسن

عملناوطبيعةواجباتنانصفأنويجب.المشروعفيللدخولمتحمساَوالكل

جليةالورقعلىونضعهاوالإِمامالحكومةواجباتنوضحأنيجبكما،بوضوح

و)دخالالماليالجانببإدارةالمتعلقةالمواضيعنحسمأنويجب،فيهالب!لا

ومكاتبالسكنكيفيةالآنمنذنحددأنويجب،والمؤنوالأجهزةالأليات

تتحركأنيمكنهاسياراتناأنمننتأكدأنويجب.التخزينوإمكانياتالعمل

هنالكوأنبها،بأسلاالطرقوأنفيهانحتاجهاالتيالأماكنفيموجودةوتكون

السؤالفإِنوبالطبع.بمأربالجديدالموقعمنبالقربصغيرمطارلتشييد)مكانيه

موضوعهو،المسروعفيالدخرلقبلنحسمهأنيجبوالذىوحرجأ،دقةالأكثر

اركيولوجية.وقطعوتحفآثارمننجدهمااقنسام

لذلك،بمأربالموقعأعاينلمماالتفاصيلمنالكثيرحسميمكننيلاوبالطبع

منقليلنفرمعللموقعأذهبأنبموجبهيمحللعقدبنديضافأنا-دترحت
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بالطرلْىيختصللعقدإِضافيملحقعلىنتفقذلكوبعد،المكانلمعاينةأعواني

بالموقع.وغيرهاوالمساكن

راسعلىلنايجيءترسيسيالدكتوروأخذ،الضيافةلمنزل)يلينمعرجعت

يتبلورأنقبل،المحودةمرحلةفيلاجازتهاالتعديلاتعليناليعرضساءةكل

تثملالاستثاراتتلكوكانت،للتوقيعجاهزأويكونالنهائيبشكلهالاتفاق

.الاماممعاونيمنبعضاكذلك

نامنيطلبواصباحاَ،والنصفالثالثةالساعةتماموفي،المراتمنمرةوفي

أبحاصرتوهنا،"الإنسانلدراسةالأمريكيةالمؤصسة،رئيسفعلأانتيأثبت

أقنعنهملكننيلمؤسستنا؟رئيسفعلاهنالكًهلترى:وأتساءلأوراقيفي

الأمريهمهممنكلرضانالتمتوازنةلاتفاقيةترصلناالنهايةوفي.بهويتي

أحمدمحمدالإسلامسيفالعهدوليوقعهاكماالمؤسسةعنبالانابةووقعتها

-:كالآتيالأولىأسطرهاكانتوقد،للإمامالرسميالممثلالبدر

الرحيم!الرحمناللهبسم!

المتوكليةالمملكة)مامالجلالةصاحبحكومةبيناللهبإذنالاتفاقتملقد"

الأمريكيةوالمؤسسة،(الأولالطرف)بكلمةفصاعداًالآنمنلهاويشار،اليمنية

..الإنسانلدراسة

لنفو!أجنبيةلجهةتصريحأإِمامهايعطياليمنمملكةتاريخفيمرةلأول

الآثارولْالمستودعاتاعظممنواحدةفيوحفرياتواستكث!افعلمعةبدراسات

في!أحلاميتحققتوهكذا.يمةالقدسبأمملكةعاصمةمأربوهي،العالمفي

الأمر.خر3
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والعشرونالثالثالفصل

المكتشفةغيرراضيالأعبر

والان!ثراح،بالتفاؤلشعوريغمرناكانلبيحانالعودةرحلةفيكناعندما

المدينةوهذه.بمأربالاستطلاعيةللمهمةالإِعدادفيشرعتوصولناوبمجرد

ليسولكنه،بالطائرةبسيطمشواروهوتمنععنفقطميلأأربعينتبعديمةالقد

هيالمتاحةالوحيدةوسيلتناأننعلمونحن،الأخرىالمواصلاتبأنواعكذلك

إِلىسفرناموعدقبلبيومللإمامأبرقأنلابدكانالاتفاقيةوحسب.الشاحنة

ففعلت.،مأرب

لمارب،طريقافضللاختيار،ماكولمشارليبمعاونة،الخرائطبدراسةقمش

طريقأطولولكنه،فوقهثم"الكديفجول)حولالالتفافالخياراتأحدوكان

ثم"مرقدنجد)بمرورأالجبالصعودهوالوحيدالاَخروالبديل.أمنأأكثرأنهرغم

بيدطريقأقصرهووهذامأربنحوذلكبعدمشقيمخطعلىالصحراءاخنراق

صاحواخيرأ.بالجمالإِلاعليهاالسيريتعذرقدالوعرةوكثبانهالهشةرمالهأن

-:للمناقشةحسماًشارلي

واثقأكانواقنبواردودجماركةالسياراتهذه"كيلرثي!أعطاناعندما!

.أترددبلانستخدمهاأنويريدنامنها

وتوجهنا،القويةالشاحناتهذهفوقنحنطالماالصعبنركبانفقررنا

منطقة):بالتعبيرلهايرمزخريطةكلفيأنهارغمالرمليةالكثبانطريقصرب

.(مطروقةغير
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أمرنافحزمنا،المحددةالمواعيدقبلبيومللرحلةأنفسنا)عدادمنتمكناوأخيراً

مأربحاكمالكحلانيللسيدشخصاأرسلتقدإِيلينوكانت.المشواربدءعلى

التيالمواعيدمنساعةوعشرينأربعقبلمأربإلىسنغادربأنناليخبرهوحريب

بهبعثتالذىالرسولرجوعننتظرلمولكننا.للإمامبرقيتنافيحددناهاقدكنا

مارببزيارةلناالسماحرفضحاكمهاأنمأرببلغناأنبعدإِلانعرفولم،إِيلين

أخرىمرةالغلامأرسلتقداٍيلينوكانت.الإِماممنهحددةأوامريتلقّىحتى

-:تقولفكهةرسالةمعمأربلحاكم

غادرقدالوفد،نفصاعداً،الآنمنوتعالىسبحانهاللهبيدكلهالأمرأإِن

.أإِليكممتجهاًبالفعل

المغامرةلهذهوالتطلعوالفرحبالنثوةمفعمينالرحلةبداناقدبالفعلوكنا

لنرىسبألأرضطريقنافينحن.حياتيفيمثلهاأشهدلمعاليةبروحالجديدة

لأحلامالعمليالجانبفيندخلنحنوها،الحفريةللعملياتونخططبأعيننا

طويلة.سنينمنذتراودناكانت

فقدلذلك،الغواقبمفسمونةغيرمغاسرةكانتبل،شاقةالرحلةوكانت

ماكولمشارلي:عنهغنىولاضروريامعناوجودهمكانمنفقطمعنااصطحبنا

بالتصويريقومكانالذىفاريرجورجيساعده،واقنالبوارسياراتوصيانةلقيادة

المستقبلية،الخططوضعفيوالمساعدةالنقوشاتلتقييمجامودكتور،كذلك

السينمائي،للتصويرويدووالاس،الحالدعاإِذالعلاجناديميمْراندوالدكتور

فيصعوبةوجدناقدوكنا.الاٍداريةوالأعمالللترجمةوجمعهْ،الطباخوابراهبم

صبيعلىالأمرآخرفيعثرناأنإِلى،الصحراويةالطرقفييرشدنادليلإِيجاد

.مأربفيأبواهيسكنيافع
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وادىوقطعنا،الأمربادئفيالجبليبالطريق"مرقدنجد"نحوشمالأاتجهنا

كنادأحنوجبل"وصلناوعندما.الطريقمناليسرىالجهةإِلىيمتدالذممطحريب

نحوشارليفدلف،بالشاحناتفيهاالسيريتعذرالجبالفيمنطقةبلغناقد

الرمليةالتلالمنسلسلةعنعبارةوكانت،الشماليةبالناحيةالرمليةالكثبان

نأنكتضفوهناك،جمةصعوبةبعدالرمليالتلقمةصوبنتجهكنا.العالبة

أدراجنافنعود،سحيقةهاويةالواقعفيلأنهامستحيلالآخرالجانبمنالهبوط

مراتالمشهدهذاوتكرر،اسهلبطريمْةالتلنتجاوزأنونحاولآخرخطأونجرب

كانتسياراتناأنولولا،للغايةحادأكثيرةأحيانفيالهبوطوكان،ومرات

مسافةعلىأبصرناوأخيرأ.مراتعدةلانقلبتماهرونسائقيهاأنولولاجيدة

فوقحلقناعندماذلكوكان،قبلمنرأيتهأننيتذكرتمدهشأجبلاًأمامنا

قليلاً.اليمين!إلىالجبلذلكخلفهدفناأنوأدركت،بالطائرةمأرب

ظلولكنه،البقعةتلكفكطالسبيليهديناكانالذيالصبيمخاوفزادت

تبقىالحقيقةوفي،الرمليةالكثبانمنمجموعةآخرهولناتبقىمابأنيطمئننا

اننصفقدالنهاركانآخرهاعبرناولما،الضخمةالتلالمنسلاسلسبعلنا

منالأخيرالجزءلهذاميلأعضرينالمسافةكانتوبينماالسماء،كبدفيوالشمى

والهاوياتالمطباتلتفادكطالإِقدامثموالتقهقراللفبسببوذلكالكثبان

وخلافه.

قبلالرمالهذهفيالرومانالعسكريينالقادةأحدواجههالذيالمصيرتذكرت

42عامهذهالتوابلبلاديفتحأنحاوليالذا(جاليوسأوليوس"وهو،عامالفي

الخصبةنجرانأرضإلىولأtفذهبالطريقالأنباطمرشدوهأخطأوقد،.مق

السبئيينقواتولكن،مأربنحوسيرهواصلثم،المقاومةبعضقابلتهحضث
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منأسبوعبعدماحقةهزيمةبهوأوقعواعاصمتهممنبعيدةبمسافةلملاقاتهخفت

معظموفقدلهاحدودلاصحراءفيوتوغلالرومانيالجنرالفتراجع،القتال

فيها.هجنود

الغداءطعاملنتناولونزلنا،بقليلالنهارمنتصفبعدمنبسطسهلإلىوصلنا

أشارثم،والاضطرابالخوفعنهوزالمرشدناتماسكوهنا،ضخمةشجرةتحت

ذلكفيفتحركنا،كبيرينجبلينبين(المسلةوادى)بيمرطريقباتباععلينا

أوليتفحصلكيمقعدهمنوقفزجامدكتورهتفبسيطةلحظاتوبعد.الاتجاه

نظرناثمقليلاً،فتوقفنا،وهناكهنامبعثرةصخوربضععلىتصادفناسبئيةنقو!نن

.بعيدةليمستمسافةعلىأمامناتنتصببمأربوإذاالمنبسطالسهلأفقنحو

حجارتها،دارسةقديمةلبنايةأطلالاًوجدناقصيرةلفترةتوقفناحيثوهنا

وتبدومأربتبدووهناك،السئيبالخطومغطاةالأرضعلىملقاةالضخمة

سحابها.بناكلحاتأمريكيةلمدينةسرابكأنهاشاهقتلقمةعلىالقديمةالاَئار

هذاأنبعدفيماوعرفنا،الرمالفوقجميلةأعمدةمنشريطوقفيسارناوعلى

المسمىالأنيقالمستديرالمعبدبقاياوقفتيمينناوإلىالقمر،معبداًايإلهكان

ولا،بلقيساسمسبأملكةغلىيطلقوندائماوالمسلمون(،بلقيسمحرم)

.+ْالاسمهذاأصلىهوماندركما

الغربجهةمنمَارِبقرباليلةأوالائلةواديصرابهولعل(Misela)الأصلفيهكذا"

المراجع(.)الغربيوالجنوب

الملكةهذهاصمعلىالضوءتلقيأثريةأونضثبةادلةأيةوجودغبابظلفيصحيحهذا4،

اما..مقالعاثرالقرنفىسليصانللنبيزيارتهاالكريمالقرآنوبنصتاريخياالثابتالثهيرة

=جاءمنثمثريةبنوعبيدمنبهبنوهبمثلالا!لامصدرفيوالاخباريينالرواةاواثلتفنن
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الخارجيسورهحولوطفنا،قربعنلنتفحصهبلقي!محرمنحووركضنا

وفكالخطوطقراءةفيجامدكتوراخذبينما،ساعةنصفلمدةالمستدير

ولمبناتحفللمانهايبدوالتيللمدينةنتجهانقررناوأخيراَ.بأولاولأطلاسمها

حدسنا.وصدق،شيئأالأمرفيأنفشعرنا،لاستقبالنالجنةتعد

يمة،القدماربآئاركابجوارمأرب!المسماةالحاليةالقريةلطرفوصولنافبمجرد

والشررباتجاهنابنادقهممشهرين،المسلحينالقبائلورجالالجنودمننفربناأحاط

كانما.غامقبلونمطليةووجوههمزرقاءجلابيبيرتدون،عيونهممنبتطاير

مناأكبروعددهممسلحونإِنهمإِذمقاومةلأىداعهنالكوليسمخرجأىامامنا

حين،إِلىعنهاوصرفهمعدوانيتهمعلىغطىفضولهمأنيبدوولكن.بكثير

اسمهاختراعايرونكذلكمرةوأولأوروبيينيشاهدونحياتهمفيمرةأولفهذه

ضربه،كثبعنليراهاسياراتنامنيقتربأنأحدهمحاولوعندما.السيارة

-:جمعةسألهموهنا،الباقونفخاف،راسهعلىالبندقيةبمؤخرةالمجمرعةفاثد

(3قادمونبأنناالإمامسمويخطركمالمتتوقعوننا؟تكونواالما

نرقبوظللنا،طائراتهذهأنحسبناالمركباتأزيزسمعناوعندما.كلاا

،محبوسونالآنانتم.الرشاشةبالمدافعالنيرانبفتحتعليماتلدينا.السماء

1(0أسراناإنكم

بنت)أو(+بالقياس)أصلهبأن++بلقيسللفظتفسيرمنوالاضتقاقاللغةعلماءمنبعدهم=

النقوشفيالمذكور(المقه)مبأإِلهلاصمتصحيفالاماهوا،خيروهذا(يلقمه)أو(الق!ش

أصاس،علىتحشندلاالتياللغريةوالفذلكةوالتمحلالتوهممنضربابعدولاذلكفكل

كلالبعضمدبلالمسائلأعوصمنمالةعموماالأسماءاثتقاقمعرفةأنعنناهيك

المراجع(.)تعلللاالأصماءبانقالواحينالأبواب
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الحراسة،تحتالآخرونرفاقيبقيبينما،جمعةومعيالجنودأخذنىذلكبعد

القلعةلناوبدت،الفريةعنالشيءبعضبعيدةقلعةنحوتلفوقممرعبروأخذونا

علىيجلسسوداءلحيةذارجلاًوجدناالقلعةوداخل.مستطيربشرتنذركأنها

العامفيزارنا)نهحيثالفورعلىعرفتهلأننيكليناالدهشةوأخذت،ابسطة

القاضياسمه.معهتحدثتقدوكنتالعلاجيطلبتمنعفيبمعسكرناالماضي

علىالمرسومالتعبيرمنشعرتولكني.المنطقةتلكقاضيوهوبكر،أحمد

خاصة.معاملةمعاملتيفييرغبلاأنهوجهه

-:الرجلذلكسألني

1(هنا؟تفعلماذا9

-:لهقلت

".مأربآثارفيوننقبهنالنأتيالإمامالجلالةصاحبحضرةمنإذنلدينا"

معالموقعالعقدمننسخةفناولته،قلتاميصدقأندوننحوىالرجلنظر

-:قالثم،مستغربأراسهيهزوهوفقرأه،اليمنيةالحكرمة

".مساجينيأنتم.هذاأصذقأنأستطيعلا"

أمامووقفالحجر،منحيطانهاصغيرةواحدةغرفةفيكلناأدخلوناذلكوبعد

سرت)شاعةإِنقائلاأذنيفيجمعةهصوقد.لحراستناالجنودمنعددالغرفة

جيشالدينابأنتقولوالإِشاعةبمأربالمحيطةالمنطقةمنفتنادواعُبَيْدةَقبيلةبين

نأبمقدورناكانوما.و)نقاذنالاجتياحهامأربنحوالآنيتجهالشاحناتمن

بمفردها.تتلاشىنتركهاأنفقررناالحاطئةالمعلوماتتلكنصحح

فيماعملواالحراسلأنولكنخائفونلأننافقطليسسهلأ،النومكانما

حتىاخيراًالنومالىأخلدكدتوما.المتعمدوالإزعاجبالصياحلايقاظناوسعهم
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الشبكةأي"،ناموسيتي)داخلرأسهالجنودأحدأدخلعندمامذعورأصحوت

الجندىوجرجمعةتدخلاللحظةتلكفي.بسريرىالمحيطةالنامرسمنالواقية

سريرى.عنبعيدأ

القاضيإِنإِذ،اليءبعضتغيرقدالجؤَبأنشعرتالتالياليومصبيحةفي

تمكناوهلوسلامتنا،صحتناعنوسأل،القلقعليهويبدومهرولاَجاءبكرأحمد

يخبرهللقاضيموفدوصللقد:المفاجئالتغييرهذاسببلناوضحئم،النوممن

صهروهو،حصانظهرعلىمأربإلىطريقهفيإمامالسموالخاصالممثلبأن

ليبلغصنعاءمنجاءالذى،الكِبْسِيالحسينبنأحمدالسيد،شخصيأالإمام

.لماربحضورنابأخبارالقاضي

سياراتناSإِحدوركبناأحمدالفاضيبأمرسراحنااطلقوامباشرةذلكبعد

bجوممتطياووجدناه،الاماممبعوثونسنقبللنذهب lومعهجميلأأبيض

بالنهارالليلفواصلالطريقفيوهوالبارحهْالليلةلناحدثبماسمعوقد،حراس

ممكن.وقتبأسرعيصلناحتىتوقفدون

منمعينهأصواتأمنهمثلاثةأطلقبينمايغنونالجنوداصطفالقلعةبرجوأمام

هص!المراسمهذهأثناءوفي.الإِماممندوبالمرموقالضيفاستقبالفيالبوق

لاستقبالنحنذهبناعندماوقعتعجيبةحادثةبانقاثلأاذنيفيويدوالي

واليقفزوهناواليمسدسيخطفأنالحراساحدحاولفقد،الإِماممندوب

.قاذوراتسَلةعدىسقطحيثدلخدفالجندىدفعيقصدأنودون

،الإمامبأمرمأربآثارفيالتصرفمطلقلناأنأحمدالقاضيأعلنذلكبعد

وبصحتءومأربحريبحاكمالكحلانيالسيدوصلاللحظةتلكوفي

هدفهكان.الجمالظهورعلىالراكببنالمسلحينالجنودمنضخمةمجموعة
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الأماممندوبوجدعندماولكن،حريبالىوأخذناجنازيرفيووضعنااعتقالنا

غضبالكحلانيأنغير،المشهدهذاعلىالجميعوضحك،شديدةحيرةاحتار

وكانبيحانمنيجريغلاموصلناذلكمندقائقوبعد.الفححكذلكمن

منفيهايحذرناحسينالشريفمنصغيرةورقةيدىفيووضععرقاً،يتصبب

الجريعنيتوقفلمالغلامأنعرفناوقدحقنا،فيينويهكانومماالكحلاني

،بيحانفيالموجودالوفيالصديقبهذاسعدناوقد،لمأرببيحانمنالمشوارطوال

حسين.الثمريفوهوألا

لموتفاؤلناتفترلمحماستنافإِنالأوليناليومينفيلناحدثماكلوبرغم

.مأربفيسننجزبمايتغير
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والعضرونالرابعالفصل

بلقيسمدينة

عاممنذغيرناأمريكيأوأوروبيأمامهايقفلمدارسةاطلالأماموففنا

واغنىاكبريضميومذاتكانالذىالموقعنحوونظرناعلمنا،ح!سب،ام988

قبلهناسادتتليدةعظيمةلحضارةمركزاًكان،القديمالعربيالجنوبفيمدينة

الذىالقناعوسحبعنهاالرملياللثاملهاطةبصددونحن،سنةلإفثلائة

وراجتعناوينهففطظهرتعظيمأسرأأصبحتحتىالحضارةهذهبهتدثرت

لمبالأخبارالدسمالموقعهذافيبهنقومأنننوىالذىالتنقيب)نا،ساطير.عنه

ن)ليقلتولو.علميةوبطرقثارعلماء3جانبمنالأقلعلى،تنقيبيسبقه

كفرحيأفرحلنفإِننيأماميالثرواتسأجدحفرته)ذاالذهبمنمنجماًأمامي

ورسمت.سبأمملكةآئارفيننقبكيلنامنحتالتيالفرصةهذهبمجردالآن

فيفرأيت،الرمالعنهانزيلأنبعدالقديمةمأربمدينةلبقاياذهنيفيصررة

الكنزهووذلك،اللهشاء)نوالنقوث!والتماثيلوالمعابدوالمنازلالشوارعخيالي

هذهمنبهاسنخرجالتيالنفوشاتصحائفوتخيلت.اليهأتطلعالذىالحقيقي

تمنع.منتعلمناهماالىفتضافالحفرية

تمنعاضعافعشرةأنهادركناالموقعبتفتيقفيهاقمناالتيالأولىالمرةومنذ

فيموجودةمأربوالمسماةحالياَالمرجودةفالقرية.الماحةناحيةمنالأقلعلى

الأرضفوقنرىنحنوها.القديمةالمدينةعليهقامتالذيالموقعمنصفيرركن

أمامناتمتدوالمسلاتوالحيطانالعمدانبقايامنصفوفأنرتها،فقطولي!،الآن

غاصأنبسيطةمراتفيحدثوقدالبصر.مذعلىضخمهلالشكلفي
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والطوبالحجارةليخرجواسحيقةلأعماقوحفرواالأرضباطنفياليمنيون

فيهاقضيناالتيالكئيبةالقلعةمثل،بناياتهمبعضبهويشيدواالأصليالسبئي

ذلكقارناوإذاقدماَ،سبعينعمقبلغواوقد،منازلهموبعض،بمأربليلةاول

نايعنيفهذاقدمأ،وخمسونواحدوهو،حميدبنهجرفيئبلغناهالذكطبالعمق

وجدناالحفرياتنبدأأنوقبل.أعظمخفيوما،قتبانمنبكثيرأقدممأرب

فيبنيتماربأنفيشكمنوليسالميلاد،قبلالثامنللقرنتعردنفوشات

الجزذلكفيوقتئذظهرتالتىالأولىالمدنمنكواحدةالميلادقبلالثانيةالألف

الفمن،كثرعامرةظلتمأربأنإِلىتشيرالدلائلوكل،العالممن

.الميلادىالسابعالقرنبدايةحتي،عاموخمسمائة

عامأرنودتوماسالفرنسيالصيدليهومأربزارمستكشفأولكان

A i r0عامهاليفيجوزيفهوآخرفرنسيبعدهوجاء،أمAYفيتبعهثم،أم

سكانوأقنعام988عاممأربزارالذكماجلازرإِدواردالمدصثىالنمساويذلك

سمحام369عاموفي.وغربأشرقاَالنقو!ثنعنوالبحثمعهبالتعاونالمنطقة

بعضبنقلالعظممؤيدنجيبهوسوريلرحالةالدينحميديحيىالاِمام

المصريالآثارعالممأربزارام479عاموفي.ورقةعلىمأربنقوشات

فيأياملبضعةوأقام،أفريقيافيبعثتنامنجزءاًكانالذكطفخريأحمدالدكتور

البحثناحيةمنحدثماكلوهذا؟قيمةدراساتخلالهاأجرى،مأرب

مجيشًا.قبلوالحفرياتوالدراسة

عجائبمنواحدأكانالذيالمعروفسدهاانقاضهيمأربآثارأشهر

إنه..مقالثامنالقرنزهاءعظمتهاأوجفيسبأكانتعندمابُنيوربماالدنيا،

ومازال،القديمةالمدينةمنبسيطةأميالبعدعلىالسدودمنسلسلةالحقيقةفي
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يصدقهالاصرانيةآيةمازالتوهي،الآنحتىقائمأالسدودتلكمنجزءأ

تسلقناأنوبعد.السنينمئاتمنذدارسةاطلالعنعبارةظلتأنهارغمالعقل

منطالعناهالذىالجزءهوهذاكانإِذافيماشارليتساءلالسدودهذهاحدقمة

أعتقدولاالمشهدهذاأذكرلاولكنني،)ذندونمأربفوقحلقناعندماالطائرة

علىالسدمنمده!قآخرلجزءديميقنارددكتوروأشار.قبلمنرأيتهأنني

نهرتحتهامنويجركط،بديعومنظرهاخلابةبمَعةوتلك،الراديمنالآخرالجانب

بحجمه.باسلا

وشكلتمنهاكاملةأجزاءنُحتتالتيدلسدالمرازيةالجبالمنجانبأورأينا

عبرالمباهتلل!تنساب،السدوفرهاالتيللمياهقنواتبمثابةكانتأخاديدفعها

لمعظمئقلمركزعنعبارةالسدوكان.المجاورةالمزارعلتروىالصناعيةا،خاديد

بنظامتوزيعهاثمتخزينهايغوهنا،بمأربالمحيطةالجبالمنالمتدفقةالمياه

.عديدةمربعةأميالاًمساحتهابلغتالتيالشاسعةالزراعيةللاراضي

منهايتألفالتيالحجريةالحيطانبهابنيتالتيالطريقةهوأدهشناماوأكثر

القطعلعبةفييحدثكصاببعضبعضهاملتصقضخمةحجارةفهيالد،

وليس،لهالمجاورالآخرالحجرمعتمامألِضمبحيثمنحوتمنهاحجركل،الخرمة

مناجزاءظلتفقدذلكورغم،الحجارةهذهبينبناءطينأومادةلأيأثرهنالك

أولئكشيدهايرمكانتكماشامخةقدمأخمسونوارتفاعهاالحيطانهذه

سنة.الافثلاثةقبلالمهرةالسبئيونوالبناؤونالمهندسون

مأربسدانهارعندماذهبتقدأنهاولابد،مفقودةالسدمنأجزاءهنالك

القرنفيسبألمملكةالحبشيالحكمأثناءفيهبتالتيالعاتيةالعاصفةبسبب

المعارفدائرةتقولالكارثةتلكوعن،مأربسدواقتلعت،الميلاديالسادس
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-:ميةلإِسلاا

سدانهيارمثلبالاهتمامحنليللإصلامالسابقةالفترةفيحدثهنالكليسا

الفناءوحداثقهممأربلأهلذكرالكريمالقرآنفيوجاء".العرمسد،مأرب

كُلواوشِماليمينعنجنتان3يةمَسْكِنهمفيلسبأكانلقدا.الممتازةوفاكهتهم

سبلعليهمفأرسلنافأعرضواغفورورب؟طيبةبلدةلهواشكرواربكمرزقمن

(قليلْسِدبىمنوشيءوأثْلٍخمطأكاصلىذواتىجنتينبجنتيهموبذلناهمالعرِمِ

نايعرفكانعمروالمسمىسبأءلمكبأنتقولالسدانهيارعنروايةوهنالك

حائطفييحفرفأراًرأيت)ذالهوقالبذلكحكيمرجلاخبرهفقدسينهار،السد

ليجدللسدالملكوذهبسينهار،السدأنالىوجلعزاللهمنإِشارةفتلكالسد

منأقليحملهاأنيستطيعلاضخمةصخرةتلكالصغيرةبأرجلهيحرصثفأرأ

السد.انهارالتالياليوموفي.رجلأخمسين

سدلانهيارالعربيالجنوبممالكسقوطيرجعونماغالباَالعربالمؤرخينإِن

نأالواضحمنولكن.(سبأأيدي)المناطقتلكسكانبعدهتثشتالذكمامأرب

وأنالسد،انهيارقبلاسويلزمنمنذتصرّمتقدكانتالجنوبممالكأمجاد

تقهقرفيالحاسمالدورلعبالذىهوالبحرإلىالبرمنالبخورطريقمسارتغيير

عانىالسدأنإِلىيشيرماهنالك.وخرابهاَالعربيالجنوبوممالكحضارات

.(الكريمنالقر3)-34/51:سبأ+

الجنوبيهْالعربيةممالكعلىالبحرالىالبرمنالبخورطريقتحولتأثيرحولوذكرناهبقماأنظر

إلىالمعالكتلك)نهياربامبابيتعلقفيماهنانضيفأنلنالابدأنهغير67صفحةحاثيةفي

عامكانحتىلهاتدريجي)نحلالإِلىالنهايةفيادتالعواملمنمجموعةتضافرتقدأنه

قصتالتيالضربةبمثابةالعرمصيلجراءمنتاربلدالأخيرالانهيارفكانميلادية575

الحوامل=تلكلذكرالمجالولاتتصعالممالكتلكعلىالستارأصدلوبذلكالبعيرظهر
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فيذلكوكان،وترميمهاإِصلاحهاتمثممراتعدةمياهوتسربئقوببعض

تلكأهلاخذلماالترميمحركةتوقفتوربما.المسيحيللعهدالأولىالقرون

بالسديحلزلزالأوعاصفةأوسيلأولفإنولذلكعنها،الهجرةفيالديار

.بتدميرهفن

لناهيأهالذىالمقرالىآوينا،اليوممنجزءاًالخرائبحولتجولناأنوبعد

تشييديتمحتىوذلك،المدينةسورخارجحجريةقلعةفيأحمدالسيد

مدفعأرأيناالقلعةدخلناوعندما.الإِمامسمووعدناكماالجديدوالمقرمكاتبضا

وجاهزومنظفمزيتوهر،أم598كولثطراز،السقفمنيتدلىرشاشاَ

المتاحف.فيإلاالعالمباقيفيتجدهلاالطرازهذا.للاستخدام

سبأالثلاثالكبرىالممالكبينالطاخةالحروببينهامنبأنالقولعلىتقتصرولذابتوسع=

وضعفمياعياصتقرارعدممنعنهانتجوماالميلادىالثالثالقرنفيموتوحضروحمير

ضحفأنالاالميلادىالرابعالقرنبدايةفيحميرقيادةتحتالبلادتوحيدمنوبالرغماقتصادى

العظميينالقوتيننفوذمناطقتجاهحذرهصياصةتطببقحميرملوكاتباعوعدمالمركزيةاللطة

وفيالعربيهْالجزيرةوغربووصطشرقفيعمكريةحملاتفيوتورطهموالرومفارس2نذاك

الأحباشاحتلالالىأدىذلككلالأخدودأصحابحادثةثمةالحيرملوكمععديدةحروب

عواملوهناك،الياسيالصعيدعلىهذاالفرسبواصطةالاحباثىطردثم،الرومعننيابةلليمن

منالنهايةفيعنهنَتَجَوماالبدويةالعناصرتغلغلالمثالصبيلعلىمنهااهميةلاتقلأخرى

منالدينيةالتغيراتإلىبالاِضافة،القديمالقبليالنظاموفيالسكانيةالتركيبةفيكبيرةخلخلة

البلادفقداناِلى،مجتمعةوغيرهاالعواملهذهكلأدتوهكذاوالمسيحيةواليهوديةالرثنية

تهدمفيتسببالذىالفأرقصةأماالخارجيةللقوىسالًفةلقصةفاصبحثالجامعةاللامةللبؤرة

العرمصيلاللهبإِرمالالصريحالقرآنيالنصبعدأننافاتصور،المؤلفأوردهاواليمأربصد

المراجع(.)بذكرتشريفهاالىبحاجةلسنا
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ربماالخرمالوجهذوابنهومعهالتاسعةالساعةتمامفيالكحلانيسيدلناإِنضم

بعدوانيةالكحلانيوتحدث.ظريفصبيولكنه،بالجدريسابقةإِصابةبسبب

اليمن.فيالأجنبيوللنفوذللاجانبالمعادىالتيارمنجزءأنهويبدو،تجاهنا

للاميريتطلعونوالذينلمأ(الأشراف)السادة9منأساسأالمجموعةهذهوتتألف

لقيادتهم.اليمنمنالشرقيالجزءوحاكمالإِمامشةيقحسن

بأنهقائلأالطبيبفاغترددوبعدديميقنارد،بالدكتورشغفأالكحلانيوأبدى

دواءويريدالأخيرةالآونةفيالجنسيةقواهفنرتوقدزوجاتثلاثمنمتزوج

منلشيءيتوصللمالعلمأنلهشرحديميقنارددكتورولكن؟الناحيةلهذهمقويأ

علىتساعدالتيالأكسيرشجرةعلىبعدالعلماءيعثرولم،الآنحتىالقبيلهذا

.الثحبابديمومة

نأوبعد،الرئيسةمأربقلعةحولجولةفيأخذوناالتالياليومصبيحةوفي

تمثالستمائةهنالك:العجبرأينالناخصيصأفتحاكبيرينبابينمنمررنا

علىجامدكتورمنهاواقترب،شاسعةبغرفةمنتظمةصفوففيواقفةمرمرى

التماثيلتلككانت.توشحهاالتيالكئيرةالنقوشاتليقرأامرهمنعجلة

عبارةمنهاواحدوكل،تمنعمنالمجالهذافيقبلمنرأيناهشيءأيعنمختلفة

وجهأطلثقبكلومن،وسطهفيمربعانثقبانوبهبانتظاممكعب"بلوكاعن

تملقد.بالسوادمطليةعيونهوبعضهاعاديةعيونلهبعضها،لانسانمرمري

بواسطةوذلك،المصادفةبمحض،عرفناكما،التماثيلمنالكنزهذاعلىالعثور

الحجارةعنبحثاَبعشوائيةالرملينبشونكانواالذينالمعاصرينمأربأهل

اكتثمافاتمنينتغلرنامااِلىتشيرلمحةوتلك،بيوتهمبهاليبنواوالطابوقالمكعبة

الله.بإذنضخمة

492http://www.al-maktabeh.com



كما،"بلقيسمحرم)نزورلكيميلينلمسافةبالسياراتذهبناالعصروعند

منالبارزةالعاليةالمربعةالأعمدةوهوينةالمددخولقبلرأيناهالذيالموقعزرنا

منهاينلهروما،الجوراسيةالكلسيهالصخورمنمنحوتةالأعمدةهذه.الرمال

فيتغوصالطولهذااضعافأنويبدوقدماً،ثلاثينارتفاعهيبلغالسطحفوق

سبأأهلأنسمعناوقدالقمر،إِلهلمعبدهيالأطلالهذهأنلابد.الرملأعماق

هذامنمقربةعلىجامدكتوروجدوقد.رائعمعبدفيالإِلههذايعبدونكانوا

المقهالالهلعبادةانحصصالمعبد،برأن):وهوالمعبدهذااسمبهنقشأالمكان

القمر.هي"المقهو"

خارجمسافةعلىرمليتلالىسثميرأاليمنيينالجنودأحدحدثناوقدهذا

-:قائلاًمأربصرر

مدينةيغطيالرمليالتلهذاأنجدودهمحدثهمالذينجدودناحدثنالقد"

اللهعليهاسلطعندماواحدةليلةفيدفنتوقد،الأبيضالمرمرمنمبنيةجميلة

صحيحاًذلككانوإذا".قبلمنمثلهايحدثلمعاتيةصرصرأريحأوجلعز

.مأربنواحيفيالمثيرالكثيرينتظرهمالاَثارعلماءأنبدفلا

،بمأربلنايومأولفيعندهاوقفناالتيالنقطةأماموقفناذلكمنساعةبعد

الانحدارشديدجبلاَوصعدنا،نقوشاتفيهاوجدقدجامدكتوركانوالتي

التلقمةوعلى،أطلالوراءأطلالاًوجدناوهنا،مأرببهتدخلالذممماالممربجوار

سيناءفيرأيناهاالئىبالمقابرشبيهةمستديرةصغيرةمقابروجدناللممرالمحاذى

.سنواتأربعقبل

وجل!ست،يدهفيوأصيبويدوالاسوقعالجبلقمةنحوطريقنافيكناولما

رقيقاًحجرياعموداًليفحصامثوارهماديميقناردودكتورشارليواصلبينمامعه

تعنيإِشارةوتلك،طلقتينسمعناساعةربعوبعد.ميلنصفمسافةعلىبارزأ
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عيارينأطلقتوصلتهماولما.صوبهمافهرولت،جيدأثرعلىعثراقدأنهما

يسنحقشيئاًوجدناإِنناإِذ،إِصابتهكانتمهمابنايلحقانوالاسيحاولحتى

جميلةصورةهناككانتالرقيقالحجركطالعمودرأسمنفبالفرب.فعلأذلك

بإتقانمحفورةبالسئةجميلةنقوشوتحتهاالقمر،هلالومعهاللشمسمنحوتة

وخمسمائةالفينمنذهناواقفأالعمودهذاظللقد.ماهرإِزميلبواسطةشديد

تقبعالتيالعمرانيةالاَياتمنمثيلاتهعلىشاهداَليظل،الرمالتطلهولم،سنة

بلاشك.تحته

بموفعالخاصةالمستفبليةوالخططوالأحلامالأنسنستعيدتلكليلتناقضينا

بلفي!مدينةفإِنعظيمةآثارمنقبلمنرأيناهوماالسابمَةتجاربناورغم،مأرب

"آفاقلناستفتحهناالنقوث!منالمكتنزةوالثروة.تمامأالألبابيأخذآخرشيء

تلكعنوقرأناسمعنالقد.القديمةسباآلوطقوسوتقاليدبعاداتشرهةمعرفة

البنبةمتوسطيكانوابلقيسقومأنتمنعفيحفرياتنامنكذلكوعرفنا،الحضارة

ولقد.اليرماليمناهلمثل،الشيءبعضمغطوسةأنوفولهمالوجوهوحمر

فقطمأربسدفيبراعتهمتظهرولم،عباقرةومعصاريينمهرةحرفيينكانوا

"2منعددةبناياتهمفيالشفافةالمرمريةالمثبابيكمثلالكثير،صنعواولكنهم

3الذيالاقتصادممطالازدهارعنالمسؤولهوشكبلاالبخورطريق)ن.الطوابق

تجفيالعربىالجنوببدويعيشهالذىالمدمعالفقرمنالنميضعلى،سبأشهدته

.صل%مثلهم.الصباحونجموالشمسالىقمرالسبئيونعبدولقد.العصرهذا

.!لهويرمزونمذكروهوالقمر،هوالرئيسالإِله.تقريباًْكلهاالساميةالأجناس

!دما،منللتخلصوالمجارىالمنحوتةالثيرانرؤوسمنالعديدوجدناوقدبالثور،

أالصحراءبيئهْتعكسوبدويةبدائيةبانهاالجنوبيةالحربيةالديانةتفميرا!وائلالباحثون+حاول

%.بلاد=دياناتكثيراتئابهومتطورةمحقدةطبيعةذاتأنهاعلىدلتالحديئةالدراساتلكن

إ
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ومنها،الاجتماعيةعاداتهممنشيئأالقدامىالكتابمنعرفناكما.القرابين

الرجالوكلوأعمامهر)خوانهأبوهكذلكيجامعهاأنيمكنالرجلزوجةانمثلأ

.ه.أسرتهفي

لأن،فقطالسطحالىنظرتدراساتمنجاءسبأعنوسمعناهقرأناهماكل

مننتمكنأننتمنىالآنونحن.قبلمنمتاحأيكنلمذلكمنأبعدالغوص

بلقيسعنغليلضاي!ثفيمانجدوربما،الحضارةهذهعلىالضوءمنالمزيدالقاء

تتفاوتالآلهةمنبانواعتعجديانةفهيوالأنباطتدمرمملكتيوخصوصاوالثامطلعراق

وأللقبيلةالحاميالالههناكثمعئتروهوالأكبرالوطنيالالهفهناكثاطهمومجالاتدرجاتهم

أصغركهاتالآلهةولهذهمرت(لحضرصينو)لقتبان(عمو)لبا،(المقه)مثلالقبليالتجمع

هناكثم(ميفعن-ذ!ين)و(ريمن-ذالمقه)مثلافهناكمعبداصمإلىتنسبمنهامثتقة

بعل()بأنهاوتوصفذكوركهةوهي(منضحن)القرىأوالعائلاتأوللبيوتالحارصةالآلهة

المراجع(.)الفلانيللمعصدصيدأي

أما،الزهرةأنهالقوليمكن(الارق)لقبهوبسببفعثضرالآلهةأصماءمعانيمدلولأما

نعلمونحنشميةحرب3لهةأنهاجاربينييرىبلللقمرترمزأنهايؤكدمايوجدفلا(المقه)

حضرإله(!ين)ااماللهدونمنالئمسيعبدونكانواعبأقومأنالكريمالقر2نبنصيقينا

ضبوهفيالفرنسبةالأثريةالبعثةتنقيباتذلكعلىدلتكماشم!يإِلهأنهثبتففدمرت

الضص.الىيرمزالقديمالعربيالرقفيوالنرالنسر،هو(صين)الألهرمزأنأظهر!حيث

المعلوماتلأنذلكالكلاسيكيةالكتاباتمنالمؤلفاصتقاهاالتيالمعلومةلهذه!هءلاصحة

مجملهافيهيالكتاباتهذهاوردتهاالتيوالتقالبدوالعاداتالاجتماعيةبالجرانبالمتعلفة

بل،والاخباريونالقصاصزيفهاومتناقضةغامضةأسطوريةوأخبارالخيالالىاقربحكايات

كبيرةصعوبةالباحثيجدالكتاباتهذهفيوردتالتيوالسكانية،الجغرافيةالمعلوماتوحتى

تظلالببولهذاثرقيةأوعربيةتسمياتمناليونانيةالشمياتمايقابلومطابقةتحدبدفي

الحيطةمنالكثيرأخذإليهاالأستناديتطلبومحدودةالنواحيهذهفيمنهاالاستفادة

المراجع().والحذر
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فيمادارذلك.القرونعبرالناستناقلهاالتيالسلامعليهسليمانللنبيوزيارتها

الظروفعلىاطلعناوكذلك،لمأربالأولىالاستطلاعيةزيارتناأثناءفيأذهاننا

ومستشاريه.الإمامسمومعوخلافهبالسكنالخاصةالمحادثاتإِجراءمنيمكننابما

واقن!البوار)سياراتناتسلكهأنيجبالذ!لبيحانالطريقهوالهمومهذهوأول

عبرآخرممهدلطريقنحتاجوكذلك.الجديدللموقعبيحانمنمعداتنالتنقل

بمبناءيوصلنا2خرولطريق،والمؤنالموادلنقلصنعاءإِلىمأربمنالصحراء

كلهذلكمنوأهم.مأرببقربلمطارونحتاجالأحمر،البحرعلىالحديدة

هذهكلورغم.لنابإِعدادهالاِماموعدماوذلكومخازنومساكنلمكاتبنحتاج

فيلفراشيآويتلذلك،مستحيلأمرهنالكليسأنهمنواثقينكناالهموم

عميق.لنومواستسلمتمطمئناًالليلة-لمك

لبيحانالرحلةنبداحتىالنوممنجمعةأيقطناالتالياليومفجرمنالرابعةوفي

يزورناأنأرادالذىأحمدالسيدمثلالركاببعضصحبناوقد.مبكرودْتفي

مدبنتهحتىيرافقناأنالكحلانيارادكما،أياملبضعةمعناويبقىبيحانفي

النقوشبنسخليقومجامدكتور)بقاءفيوفكرنا.لبيحانطريقنافيوهي،حريب

إِنإذذلكمنحذرناأحمدالسيدولكن،اللاصقأاللاتكسأورقبطريمْة

غيرومن،لنابالنسبةآمنةغيرفهيوبذلكبالمنطقةموجودونالكحلانيجماعة

.المكانهذافيبمفردهالدكتورتركالمستحسن

منتنهمروالدموعبيحانمنصبيجاءنيالشاحناتركوببدأناوعندما

عوضالشريفأرسلهالذ!الغلامتذكرتولقد،تمنعإِلىمعناأخذهطالباًعينيه

.السيارةركوبهعلىوافقناوبالطبعراجلاَ،وجاءعلينا،ليطمئن

نفارقهاولمالجبالبمحاذاةالمرةهذهسرنالأنناأسهلكانتفقدالعودةرحلةأما

اكثرصرنافقدالحقيقةوفي،الامكانقدرَالرمليةالكثباننتجنبأنمحاولين
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!دامهيعودالدىِللضحارالرمىِالتللحددتالتىِحميداسرهحرتللصقا!عرمحميمضَصه

مستقحلاالحوسِةالعرلِة!يالآتاصادراساتل!!المرحعى!الإاإاممَلماوكحو.ء00051أصاء
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نأعلىالكحلانيأصرحريبوصلناولما.مأربإِلىتمنعمنبالطريقدراية

عرفتوهناك.بذلكأحمدللسيديتقربأنأرادولعله،معهالغداءطعامننناول

اليهاأدخلأنحاولتالتيالمنطقةوهي،الزرير"حنو!خرائبزيارةبامكانناانًه

معسأتغدىأننيأحسبكنتوما،منعوناجنودهاولكنسابقةرحلةفي

السرعة.بهذهحاكمها

كانآئارهمنبداوماجداَعالتلاستوقفناحريبوادىعبرطريقناوفي

عنتحدثثالتيتمنعنقوثاتمنالمدينةهذهعرفناوقد،القتبانيللعمرانمث!ابهأ

وحسب..مق05عامزهاءذهبيةعملاتضربالذكط"غيلانوروأيل"مليكها

هذهوتصويربمعاينةيقومونالاطلاقعلىمستكشفينأولفنحنمعلوماتي

للنظر.اللافتةا،طلال

ذلكعلىأصروقد،حريبفيالكحلانيمائدةعلىساعاتثلاثأهدرنا

مسيرتنا.وواصلنامنهأفلتناالنهايةفيولكناالسفر،مراصلةعلىإِلحاحيرفم

بمحاذاةسرنا)ذاالطريقونختصرالزمننوفرأنيمكنأنناشارل!رأىمنكانوهنا

يربطالذىالجبالفوقالسوكلطالطريقإِلىنصلحتىحريبلواديالشرقيالشط

هامةوصلخلقةكان!مرقدنجد"المسمىالممرهذا."السبعتينرملة"معالوادممط

آثارالممربهذاومازالتإ،مبلقة"بممرشبيهاوكانالقديمالبخورلطريقبالنسبة

الطريق.جانبيعلىواقفةالحيطانومازالتالخاصةالبلاطبحجارةالمعبدالطريق

اشضركمعركةهنالككانتلبيحانزيارةأولفيعامينقبلهناكنتوعندما

الجماركومحطةألحيوىالممرهذاعلىللسيطرةالقبائلرجالمنثلاثمئةذيها

هنا.الجبلبمْمة

خطواتببضعوسبقناالشاحنةمنضارليقفزالجبلقمةإِلىنصعدكناوبينما

حانتوفجأة.السيروواصلنا،الطريقسلامةمنتأكدوفعلأ،الطريقلبستكث!ف
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إيل!--لمماحصشارلسمالمؤلمط)البممطإلىالبسارصلالسىطتعرإلىيهَ!الص!إ!ىالسَراحهَ

(شَا!ماثثطيوِ؟!قاكأشا!شَفِ!سالأمه
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اصص!مرأخاء!أدلصالسه!اصلصاماءا!---ص-ا-صط-2ا!لصا6ء-طا

اضى(-تاسأكا!وحد!مأ،ِكأ"(صحشحى"ص!!
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منتسقطأنالسيارةوكادتسحيقةهـاويةحافهَعلىأننالاكتشفالتفاتةمني

،والآخرونأحمدالسيدومعيالسيارةمنقفزتذاكعند.الثاهقالعلوذلك

قاموهنا؟القمةطرفعلىالسيارةووقفتالمكبحعلىجامضفطلحظة3خروفي

السلامة.نحروجرهابسيارتهبربطهافارير

الصحراءفيوالتوغلالجبالتركمنمفرلاوكانالغهغرىرجعناذلكبعد

تمنع.مشارفوصلناواخيراَالأطولالطريقسلكناوهكذا،الرمليةبكثبانها

مقرمنقريبأنهمع،قبلمنلناظاهراَيكنلمبالآثارمليئأتلأرأيناوهناك

،الآثارلتلكنلتفتولم،الارهاقغايةفيكنااللحظةتلكفيولكنا.)قامتنا

رحلةنهايةوصلناوهكذا،أخرىمرةنلتعيأنعلىلهابالتحيةلوحنافقط

نسيانها.يمكنلاتاريخية
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والعشرونالحامسالفصل

وداعاءبيحان

نأبعدالصعداءوتنفست،بعدالمركباتتتوقفولمالاستقبالنا،ايلينخرجت

المثلجةالكوكاكولاشربناأنوبعد.سالمينعدناأنناإلىواطمانتالركابعددت

فيه،غادرناالذياليوممساءفيزارهاصالحالأميربأن)يلينأخبرتنا،قليلأوارتحنا

قدكلهاالمجموعةبأنقائلاأرعلمأربفىجاسوسهمبأنقالالخبرعنسألتهولما

الىوتوجهت،)يلينالأخبارتلكهزت.الأرضتحتسجنفيووضعتاعتقلت

.الاهتمامغايةبا،مراهتمالذىحسينالشريفمعلتتشاورالقصببيحان

النبأأرسلقدبأنهوأخبرهاوأهوالها،اليمنسجونلايلينالشريفوصف

بجوارهيقفكانالبيضاءمنلشيخحسينأشارثم.عدنطريقعنللصحافة

،الأمريكاناصدقائهسراحيطلقواحتىكرهينةالشيخذلكسيعتقل)نهلهاوقال

لإِيلين.بالنسبةالغرابةفيغايةالفكرةوكانت

جرار)الرسامجلس،مأربفيلقصتنايستمعونبالبعثةرفاقناجلسوبينما

اليمنإِمامعلىسيعرضالذيبمأربومقرنالمكتبناالخرائطيعد(بلاموديان

الفصب.بيحانإِلىغادرانافقدأحمدوالسيدحسينالشريفأما.للموافقة

مأربمنبهاجاءالتيالفخارقطعجامدكتورأخرجحتىنصلكدناوما

الفمنأكثرالموسمهذافيلديهتجمعتلقد.ويدرسهافيهايتفرسوصار

منعليهحصلمامجموعيصبحوبذلك،القتبانيةالمملكةمننقوششريحة

بلقيسمدينةنحوالانتباهتوجهفقدالآنأما؟شريحة*فخمسةالموسمين

سبأ.ملكة
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مأربزيارةبعدواقتراحاتيآرالًييتضمّنالإِماملسموتقريراًأعددت

الجويةالقواتطائراتمنطالًرةاقلتناالتالياليومصبيحةوفي،الاستطلاعية

عدنمنوطرت.لصنعاءيعودأنأرادالذىأحمدالسيدومعيالبريطانيةالملكية

البحربمنطقةسياحةفيكانتااللتينمارلينوشقيقتيأميلمقابلةالقاهرةإِلى

نأيارةمفاجأةوكانت.سفرهمالخطبيحانيضيفاانوأرادتاالمتوسطالأبيض

هذاإِن)ذ،،توتثلكارل"والمستكثفالمهندسالطائرةفيبجوارىجلس

فيأساسيأدورألعبوقد،آخرأمريكيأكطمنأكثرالسعوديةعنيعرفالرجل

السعودية،فيوتعمللتنقبالكبرىالأمريكيةالنفطشركاتاستقطاب

الكثير.وتعلمتمنهفاستزدت

بحفرياتالخاصةالاتفاقيةتوقيعفيهأعلنتصحافيأمؤتمرأعقدتالقاهرةوفي

اليمنإِمامالجلالةلصاحبضكرناعنللتعبيرطيبةفرصةتلكوكانت،مأرب

العالم.كلمنومسمعمرأىعلى

ييرالعملووجدت،المرةهذهوأختيأميبصحبةلبيحانذلكبعدعدرت

ولكن.الانتهاءعلىشارفقدالثانيومرصمنا،الاَثاريةالناحيةمنيرامماعلى

عوضالثريفضكافقد.غيابيأثناءفيالمشكلاتبعضالبعثةأفرادصادف

غرفته،فيعربيةبفتاةتحتفظبأنهاتهمالذ!الصوماليجمحةسلوكمنلايلين

بعضوأنذلكمنبرىءجمعةأنأثبتالتحقيقولكن.فورأجمعةبطردوطالب

1Jtيدمرأنالبدوأحدأرادالتيالفتاةهيوالمقصودةالقصةهذهحرلهاشاعرالي

كذلك.أمهاورفضتفرفضتخطبتهاطلبأنهذلكفيوالسبب،سمعتها

منورفعوطمأنهمالمعسكرإِلى-اءالذىحسينالسصريفطلبفيإِيلينفأرسلت

.المرضوعوانتهىجانبهإِلىووقفالمعنويةجمعةروح
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يومكليزورناوكان،وأختيأميمعبعيدةلدرجةلطيفاًحسينالشريفوكان

لقبعليهاأطلقالتيماريلينشقيقتيمنالإِنجليزيةفيدروسأليتلقى

."بروفيسورةأ

حسينالشريفدعوناأمتعتنا،حزمفيوبداناالموسملنهايةوصلناولما

بسيطلحفلالمدينةأعيانمنمحدوداًوعدداًعليوالشصيخعوضوالشريف

اربعونعليناهبطفقدالعالممنالجزءهذافيدائمأيحدثوكما.بمعسكرنا

البتة.قبلمننرهمولمنعرفهملاالعبيدمنومجموعةضيفاً

سياراتناإِحدىحسينللشريف،هدىالحفلفرصةانتهزت،حالكلعلى

فيبالقيادةالخاصةقوديير()إِطاراتمنمحترمةكميةومعها(واقنالبوار)

علىعرضناالعشاءوبعد.بالثناءيلهجلسانهوكانالفرحمنيطيرفكاد،الرمال

وقد،المقاييسبكلناجحاًكانالذيالأولموسمنايغطيسينمائيأفيلمأالحضور

فيهايشاهدونالتيالحضورمنللكثيرينبالنسبةالأولىالمرةهيتلككانت

السينما.

شديد،ببردمصحوبةمدراراْالأمطارعليناهطلتحتىالضيوفغادرناإِنوما

جمعناهمانماذجعلىتحتوىالتيالعراءفيالموجودةالصناديقفيهفكرناماوأول

الصناديقتلكتغطيةمنوتمكنا.عدنإلىللسمحنأعددناهاوالتي،آثارمن

المطر.منوحمايتها

إِيلينمعيوكانتعزإلىومنهاعدنإلىتوجهتالتالىاليرمصبيحةفي

.المكتوبتقريرىفيجاءماحولالإمامأناقثرأنأنويوكنت،وجمعةوجورج

أضافالذىالصحفيالقاهرةمؤتمرعلىالعَمْريمحمدالقاضيشكرنيتعزوفي

واشنطنمنعديدةخطاباتتلقىالإِمامإنقالولكنه،اليمنلسمعةالكثير
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احهةالهِلهىلسناصسءيصنسس5ِاسلالآلالاهسلىءأ!عاتلعلىاليميةمأرطلمديةتقكل!
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لهذهكثيرأوتعجبت"،فلبيداخطابتذكرتوهنا.انشطتيمنتحذرهوغيرها

،أالإِنسانلدراعةالأمريكيةالمؤسسة9وتعقرتعيقأنتريدالتيالخفيةالجهة

ن،،وجهيعلىظهرالقلقأنويبدو،اليمنفيعملنايعرقلواانوخشيت

بعيدأ،هامغيرشيئأيرميكأنهبيدهوأوماوجهيفيتبسمالعَمْريالقاضي

-:وقال

تتطايرقد.الجبلذلكعلىيؤثرانْجبلأبهقذفواصغيرلحجريتسنىكيف"

."شامخاًسيظلالجبلولكن،الرملمنحفنة

أدركتجانبيمنتفكيروبعضجانبهامنجهدوبعد،بالترجمة)يلينقامت

لتلكأطمئنلمفإِننيذلكمنالرغمعلى.كثيرأوأطرانيعليأثنىالقاضيأن

واحد،حجريؤثرلافقد.الملكوبينبينيإصفيناًتدقأنتحاولقدالتيالجهة

؟اوالمحاولاتوالرماةالحجارةتكاثرتلوماذاولكن

مامعومتجاوباًظريفاًكانالتالياليومصبيحةفيالإِمامسموالتقيتوعندما

كيفيةحولاقتراحاتمنطرحتهومابالتفصيلمأرببدائعمنعليهسردت

وتوصلنا،اقتراحاتناعلىالاِمامجلالةوافقلقد.بينناأبرمتالتيالاتفاقيةتنفيذ

رواتبسندفعبيحانفيالحالهوفكما؟الماليةالمسائلحولشتركلتفاهم

اليمنيةالحكومةنقايضأنرأييمنوكانتريزا،ماريابريالمأربفيالعمال

للبعثةالأمريكيبالدولارالرواتبقيمةفندفع،محليةبعملةصعبةعملة

المحلية،بالعملةالمقابلاليمنيةالحكومةوتسلمناواشنطنفياليمنيةالدبلوماسية

فوراً.ذلكعلىالموافقهْوتمت

."للهالحمد":-وقالمبتسمأالامامجلالةودعنيالمقابلةنهايةوفي

حاكمأبالكحلانياستبدلقدالإمامصموأنبدقائقذلكبعدعلمتوعندما
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."للهالحمد!:-كذلكقلت!الرحمنعبدالسيد"اسمهأسرتهمنآخر

الحفلفيونحنالكهربائيالتيارانقطعولكنالمساء،فيخاصاَحفلاًأقمنا

-:إيلينعلىمعلقتانوعيناهالعَمْريالقاضيعلقذاكوعند،شمعةجمعةفأضاء

"القمر.بضوءسننعمفإِنناالداسىالظلامبناحللوحتى5

ميناءنحوبالشاحنةتوجهناالتالياليومصباحمنالخامسةالساعةتماموفي

الجبالعبرساعاتخصلمدةوسرناالجديد،مأربحاكميصحبناالحديدة

وأقربمنع!تنجوفي،النخيلأشجارغطتهاالتيالسحيقةالأودية،الثاهقة

الجبالجنباتتغطيالتيالمزارعإِلىيشيرلآخرآنمنجمعةوكان،للبرودة

لأ.اقات":قائلأ

رتيبةساعاتثمانيلمدةوسرناالنهار،انتصفعندماخلفناالجبالتركناوقد

وصلناوأخيراً.والغبارتربةبالأومشبعحارجوفي،الساحلي!تهامة"سهلفوق

وسخونةرطوبةمثلحياتيفياشهدولم،مساءالثامنةالساعةفيالحديدة

لمولكنهاالحديدةمنطرفأرأيناالصباحوفي.زنجبارجزيرةفيحتى،الحديدة

أبنيةمنخليطوهي.حولهاوالطوافاستكشافهافيبرغبةنشعرولمتغرنا

وجزء،الرثةالقنزوأكواخالمزركشةالحجربيوتمنها،والحجمالثكلمنباينة

والمسقوفة.والطويلةالضيقةبأزقتهبدمشقسوقهاذكرنيوقد.بسورمحاطمن!ا

محمدالاِسلامسيفالأميرالعهدوليسموعصراًاستقبلناالرابعةالساعةوفي

وعشرونخمسةوعمرها،كبرالامامابنانه.تهامةلمنطقةالإمامنائبالبدراحمد

اثناءفيتعزفيمعناقضاهاالتيبالاياموذكرناباشأ،هاشأبنارحبوقد،عامأ

الخاصةالاتفاقيةليوقعصباحأالرابعةحتىمعناجلسأنهوكيف،العقدمفاوضات

الإِماميةالفرقةعزفتهاالتيالموسيقىصوتسمعناوفجأة.مأربفيالحفربأعمال
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ثملايلينإِكرامأالفرنسيالجمهورىبالسلامبدأتوالتيالأمير،قصرأمامالواقفة

دائمأتنباهى)يلينوظلت؟بالنجومالمرصعةالأمريكيةالرايةسلامعزفتذلكبعد

الأمريكي.فبلالفرنسيالسلامعزفتالفرقةبأن

أنإيلينحاولتوهناالصور،لالتقاطصنسفيينظمناجورجأخذثم

ولكن،عنهبعيداَفذهبت،العربيةللتقاليداحترامأالأميربجانبالوقوفتتحاشى

وهياللقطاتإحدىفيإِيلينظهرتوفعلأ،بجانبهتقفأنعلىاصرالأمير

الأمير.بجوارواقفة

ضقيقالجبليصالحللثيخالتابعةالبنمطاحنلزيارةأخذنالاحقوقتوفي

المشهورةالقهوةأكياسيعبئنالعاملاتشاهدناحيث،عدنفيالاماموكيل

،الأسبوعفيأياموسبعة،اليومفيساعةعشرةلاثنتييعملنوهن(،انحا)باسم

.اليومفيسنتأعضرينعلىيزيدلابأجر

سعيدبنكنامساءوالنصفالرابعةالساعةفيالحدبدةغادرناعندما،وأخيرأ

ذلكبأنالناسبعضلناقالهمارغمنفسهاليومفيصنعاءبلوغالنيةوفي،بذلك

فوافقنا،واحدأراكبأمعنانأخذأنمأربحاكممناطلبذلكوقبيل.مستحيل

ماعلىبثقلهمواضافواركابخمسةجاءنا،كثيراَلناحدثمثلما،ولكن

بمحاذاةأمياللعدةبالسيرالرحلةوبدأنا،كبيرعبءمنشاحنتنابهتنوءكانت

باكْلاهيمينأاتجهناأنبعدولكن.الرمليالشاطئفولْىشمالأمتجهينالأحمرالبحر

وأصبحالرطوبةمحب)نقشعت.كالعادةيتحسنالجوأخذاليمنيةالمرتفعات

نغنْيونحنالجبالوصعدنامجددأالحياةفيهبعثتكمنوصرناعليلأ،النسيم

المتناثزالباهرةوالعلاعالوافرةوالخضرةالصافيةالجداولبمنظرونستمتعونضحك

.الجبالقممفوق
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بعدطريقنافيالأولىالهضبةقمةوصلنامساءَوالنصفالخامسةالساعةزهاء

التيالجبالارتفعتجانبيهاوعلى،قدمفا3ثمانيةوارتفاعها،+لمالمسناوادى"

الهضبةفوقمورةمدنبعدةومررنا.قدمالفعشرأحدارتفاعهامتوسطيبلغ

كانتصنعاءقبلميلأخمسينوآخر.صنعاءنحورويدأرويداًنصعدانقبل

المتأزمالموقفنعالجلكيياردةخمسينكلبعدنوقفنافقد،بعيدةلدرجةمرهقة

المزارعونيحفرهوالذممطبالعرضيخترقهالذممماالمائيالجدولبسببالطريقعلى

.أخرىإِلىمزرعةمنالماءلنقل

الطريقبجانبحجر!طتذكارىلنصبجمعةأشارصنعاءإِلىوصولناوقبيل

وفي.ام489عامالدينحميديحيىالإِمامفيهاغتيلالذىالمكانفيأقيم

كناولكناتمامأمنهكينالرئيسةصنعاءبوابةوصلنامساءوالنصفالتاسعةالساعة

يومفيلصنعاءالحديدةمنالسفروهو"،اليمنيةالمستحيلاتإِحدىبقهرفرحين

."واحد

الحسنالاِسلامسيفالأميرسموبأنأُبلغناصنعاءفيلنايومأولصباحفي

وقدصباحأ،والنصفالعاشرةالساعةفيبناسيجتمعصنعاءلمنطقةالإِمامنائب

كلعلىولكنه،أجنبيهومالكلبعدائهشهورالأميرهذالأنخيفةتوجسنا

لناانبرىالمحددالموعدفيلقصرهذهبناوعندما.اليمنفيبهايعتدقوةحال

العاشرةالساعةهوالحقيقيوالموعدالأمر،فيخطأهنالكبأنوقالحارس

أمينأوردهوالذىفسكونبضمالمرصنهوادىصرابهولعلAlmasnaا،صلفيهكذا8

صنعاءلطريقوصفهمعرضفي(237صفحةالأولالجزءالحربملوك)كتابهفىالريحاني

وصفيأحعدأيضاذكرهكما.وملحانحفايقوكذاحرازوجبلمناخهعنوحديثهالحُدَيْدَة

إذااماالريحانيذكرهلماناقلاكانولعله99صفحةفي(اليمناِلىرحلتي)كتابهفيزكريا

واللهالشتانناحيةمركزمتنةهرالصرابفلعلالاصملذلكنقلهفىمخطئاالريحانيكان

جع(المرا).أعلم
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فيتسببواالذينا،شخاصأنلاحقاَعرفناوقد.التالياليومصبيحةمنوالنصف

الحبس.فيووضعواالحالفيبالأغلالربطواالخطأهذا

وزبرإِسماعيلالأميرأخرهمعهوكان،التالياليومفيالحسنبالأميراجتمعنا

مهذبينكاناأنهماورغم.بمأربحفرياتنالقصةباهتمامواستمعا،الصحة

اِذاحسنالأميروتساءل.عنهثناهماحدلمايتحمسالمانهصاالاللغايةوودودين

الخرائبفينعيقأننستطيعألا.لناجديدةمساكنتشييدالضروريمنكان

بدراستها؟سنقومالتي

دكتوراسمهسورياسنانطبيبيساعدهاالترجمةبمهمةتقوم)يلينكانت

أرغبكنت)نالاجتماعنهايةفيالدكتورهذاسألنيوقدفاخر،تحسينممدوح

فييعملكان،معروفرجلوهو،بكراغبالقاضيالمشهورصهرهمقابلةفي

فيبروصيابطرسبيرجسانافيكسفيربلادهوخدم،التركيالدبلوماسيالسلك

،الأتراكطردبعدصنعاءفيبقيولكنه،ام419عاملليمنونقل،القرنبداية

ثملتعزواليأفأصبح،المناصبمنالعديدوتقلديحيىالإماملبلاطوأنضم

الرجل.هذاأفابلأنوتمنيتفوافقت.للخارجيةوزيرأئم،الحديدة

الطرازمنومتحضراًالقامةطويلمهيبأرجلاًفرجدناهراغبللقاضيذهبنا

كانالشاينحتسيكناوبينما.)يلينيدليقبلانحنىصافحناولما،الكلاسيكي

أوللليمنجاءعندما.اليمندخلتسيارةاولعنراقيةفرنسيةبلغةلنايحكي

السيارةتسعشوارعفيهايكنلمصنعاءأنوبما.يحيىللإِمامسيارةأهدىمرة

راغبالقاضيأنجمعةيومذاتوحدث.سنواتكلاثبالخزنقبعتفقدآنئذ

نحرراجلاًيمشييحيىالأمامشاهدعندماالشوارعأحدفيسيارتهلِقودكان

الشيو!أحدولكن،ففعل،معهيركبأنالامامسمومنوطلبفتوقف،المسجد
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:للاٍمامقائلأصاخ

إِلاالاماممنكانفما"؟النصرانيةالبدعةتلكتركبهل،الجلالةصاحبهـيا

وبعد.جوادظهرعلىشوارهيواصلأنوفضل،تجرىوهيالسيارةمنقفزان

مرالمقدسةالأراضيمنعودتهطريقوفي،للحجالشيخذللثذهبوجيزةفترة

صنعاء.إلىتحملهمناسبةوسيلةأىيطلبللإِماموأرسلمرضحيثبالحديدة

هذالترويجمناسبةفرصةوجدهاالذىراغبللقاضيالموضوعهذاالإِمامفأحال

بالشكرترجهبالشيخجاءتولما،للحديدةالسيارةفأرسل"الجديد"الاختراع

بالكلماتالشكريريدلاإِنهالقاضيقالهنا.تدمعانوعيناهراغبللقاضي

هائلاًمبلغاًيعنيذلكأنحسبإِذلونهوامتقعالشيخفاضطرب.بالأفعالولكن

البدعةهذهإِنلهويقولللإِماميذهبأنفقطمنهطلبالقاضيأنغير،المالمن

الخوفلا،منهاوالاستفادةالاقتناءتستحقوإنها،حياتهأنقذتالنصرانية

اليمن.السيارةدخلتوهكذا،الشيخففعل.عنهاوالازورار

سجنمنانقذناالذىالكبسيأحمدالسيدمندعوةتلقيناالتالياليومفي

أروعمنواحداًلنجدهأحمدالسيدلمنزلوذهبنا.لبيحانمعناوسافرمارب

إِشارةوتلكبيديهالمنعثصةالمشروباتلناوةدم،كلهااليمنفيالفيلات

كانولقد.الاكرامغايةضيوفهيكرمأنأرادلمنالعربيالعالمكلفيمستخدمة

الأميربنيحيىالأميرهوعنةعشرةتسععمرهمهذبشابأيضأاستقبالنافي

وأمير،للاغتياليحيىالإِمامتعرضعندمابطلقةأصيبقدكانالذممطالحسين

مطهر.ا،ميرابن،نفسهبالاسمأخر

إِيلينذهبتبينما،كاليفورنيافيالحياةعننحدثهمالسادةهؤلاءمعجلسنا

اليمن،إِمامشقيقةوهيأحمدالسيدلحرمقدموهاحيثبالقصرالنسوةلجناح
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،عذبوصوتهاجدأوراقيةحلوةبأنهاالأميرةتلك)يلينوصفتلاحقوقتوفي

الطبيعيالماسمنمصنوعهمعظمها،العقليصدقهالاحليةترتدىوكانت

مرصعةشعرهادبابيسوحتىالحليمنوغيرهاوالحواتموالعقودوالأقراطكالأصاور

الأصلي.بالماس

آخربعدللسفراستعدادألبيحانعدنااليمننواحيبعضفيالتجوالهذابعد

سمرةاكتسبتاقدوشقيقتيأميانوجدتوهناك،الثانيالموسممنبقيتأيام

يتطلعانوجدتهماكما،انفسهمبيحانأهلسمرةعنتقللاالشمسبسبب

كجزء،بالسيارةولكنقبلمنخططناكماعدنإِلىبالطائرةليسالعودةلرحلة

بوبمعالمكلاإِلىتحركتاوفحلا.المكلاإلىالقادم"كارميانبوب5موكبمن

منالسمكبصيدأميواستمتعت،هناكالوقتبعضوَقَضَّيَتا،ويدووالي

الرمح.مستخدمةالمكلاشواطئ

وعندما،بيومسفرناقبلوداعلحفلالقصبببيحانحسينالشريفدعاناوقد

مضيفناوتنفستوقفأخيرأولكنه،مدرارأيهطلالمطركانقصرهوصلنا

زجاجي،بلوحمفطاةطاولةحرلدائرىبشكلالكراسيرصتوقد.الصعداء

.بلحارثقبيلةمنمعظمهم،القبائللرجامنجماعةيقفكانالمؤخرةوفي

مخاطباًمنهايقرأبدأأوراقأحصينالسصريففاخرج،الخطبدورجاءئم

الاِنسانلدراسةالأمريكيةالمؤسسةمحاسنمعددأ،العربيةباللغةتمنعمجموعة

وأمسكالسينمائيالتصويرثريطْلةداروبينما.العربيةالدولفيوبعثاتها

يشيرحسبنالثصريفكان،الصوتيالتسجيليتمحتىباللاقطةفاريرجورج

-:قائلأنحوى

لكلبيضاءأيابمنقدمتهماوعلىالعربلكلمعاملتكعلىاشكرك))نني

316http://www.al-maktabeh.com



أطلقأنأودفإِنيبلادناخدمتولأنكالسببلهذا.بيحانوادىفيالناس

حسينأاسمكوسيكونمسترلمأ!بدل"شيخأ!ستكونعربيأ؟اسمأعليك

مناطقهمفيوعملتبلحارثمععث!تولأنك.فيليب!"وندلإبدل،علي

ويشرفنيكثيرأسيسعدني.أالحفرياتأعمالرئيس-الحارثي"سنسميكفإننا

الص!ريفتقدموهنا!..اللازمةبالمراسمنقمالآنودعنا،منيالاسمهذاقبلت)ذا

بعباءةجسميلفكماذهبمنقلادةوعليهأبيضبضريطرأعيولفنحوى

.الهواءفيالرصاصيطلقونالواقفونالقبائلرجالأخذبينما،مذهبة

-:عليهاكتبورقلفافةناولنيالذىعليالثخكانالمهنئيناول

لاِبنهالتحيةيرسلبلحارثشيوخشيخ،الحارثيمنصربنعليالشيخ)

".الأمريكيفيليبسوندليصمىكانالذى،الحارثيعليحسينالشيخالجديد

وقد،مثلهايندرلحظةشكبلافهذه،بعيدةلدرجةالموقفبهذاتأثرتلقد

حسينالشريف:قائديهمابأسماءسمَّونيبل!شيخ"لقبفقطليسمنحوني

علي.والشيخ

الفاخرةوالسجاجيدبالأبسطةالأرضوفرشتالكراسيأبعدتذلكبعد

لهمغنى،جنباتهمعلىواعرابهحسينالشريفاتكأوبينماعليها،لنجل!

كانالذيديميمْراندالدكتوردورجاءثم.بالجيتارالبقررعاةأغاني!بيركو)إليس

تلكببعضوقامببراغالحواةعلمأكاديميةفيالحواةحركاتدرسفقد،الحفلنجم

.الحادوتصفيقهمالجميعدهشةوسطالليلةتلكفي،الحركات

بانتظارالمطارفيتجمعناالتالياليومصبيحةمنالسادسةالساعةتمامفي

قرينيتنز،ح!سبكانالتوقبتإِنإِذكاملةساعاتلثلاثانتظرناولكننا،الطائرة

الإنجازاتمنالنابعةبالسعادةشعورنامنتقلللمالمضايقةهذهفإِنذلكركم
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التيالخرائبعلىالشبابيكمنأخيرةنظرةالقيناالطائرةركبناولما؟تمتالتي

عوضوالشريفحسبنالشريفوعلى،الطينيقصرناوعلى،تمنعفينبضناها

.ويبتسمونيلوحونوهمعليوالشيخ
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!رمأتارآ

مأاسسدرترهِأمري!جةلعتهَاته1ِ
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الدلياعحاثأحدالعضيممأ!!سدص!حرء

كحصمتبأدِثصصسأفص!صَهصالىكا-ما2!اضر21لمش!تتيا-دلدأ
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والعضرونالسادسالفصل

قتبانعنالنقابكشف

يكنلمماقتبانعنالمعلوماتمنجعبتنافينحملونحنبيحانغادرنا

منوشذراتالملوكأسماءببعضنلمكنافقد؟مرةأولجئناهاعندمالدينامتوفرأ

التيالمجلداتبهتقيضماالمعلوماتمنفلدينااليومأما،البسيطةالمعلومات

منالعديدإِلىبالاِضافهْ،هوبكنزجونجامعةمطبعةعنقريبعمامتصدر

البعثة.أعضاءمنواحدكلكتبهاالتيالعلميةالتقارير

الميلاد،قبلالثانيةالألفمنذبالحياةعامرةكانتالقنبانيةالمدنبأنتاكدنالقد

ا،جناس2باءفيهاعاشالتيالقرونمنذأى،.مقالثانيةالألفبدايةمنذوربما

وقد.(.ماق2.05-000)يوسفسيدناإلىابراهيمميدنامنالسامية

عليهاعثرالتيالخربثاتنقوصقبواسطةالقتبانيالعهدبدايةنحددأناستطعنا

نقوشأقدموهي،.مقعشروالحادممطالعاشرللقرنينبنارجعتوالتيجامالدكتور

الحكامأو،المكربيينعهدجاءذلل!وبعد.العربيةبالجزيرةالآنحتىوجدت

الحكامأولئكهويةتحديدالصعوبةمن.قرونلعدةقتبانحكمواالذينالكهنة

الحكامأنهمرغمالملوكمندرجةأقلبالتأكيدولكنهمفاطع،بشكلالكهنة

بينحكمواالذينالمكربيينمنقليللأسماءتوصلناوقدهذا،لأمتهمالثصرعيون

..مقوالخامص!السابعالقرنين

القرننهايةفيحكمالذىذبيانأبيدعالمكربهنالك،المثالسبيلعلى

التيالجنوبيةتمنعبوابةبنىالذىالشخصالأرجحعلىوهو،.مقا!اس
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بتلكوجدنقشاقدمصاحبحالكلعلىفهوطويلاً،ودرسناهاحفرناها

قطعةوهنالك.لمأبراونوكينيفليزرلاباحثانااكتشفهالذيالنقشذللث،البوابة

بتمنع؟مربوطأأذببانأبيدعدااسموعليهاذلكبعداكتثفتمنقوشةفخار

على!بيحان!اسمظهركما(،عمالإِلهأبناء)قتباناهلتسميالنقوسقوهذه

ملوكأوائلمنواحدأأو،ملكأول"ذبيانأبيدع9كانوربما.النقوثنهذه

حلنسعقدفينجحكما،مكثفأعمراناشهدعهدهأنتأكدوقد،قتبان

القبائل.مختلفبينكنفدرالي

أوأْللإِلىالمتأخرةالفارسيةالفترةمنتقريباًتمتدقتبانلملوكالثانيةالمجموعة

هذهملوكوأول،.مق052إِلى035من(،الهيلينستية)اليونانيةالفترة

كنبالذي(غيلانشهر)ابنهباسمتعرفأسرتهولكن(،شبمأب)هوالمجموعة

لهذهوينتمي.الجنوبيةبالبوابةوجدناهانصوصعدةفيهابماالنقو!قمنالعديد

إِحدىفيكتبالذكط(يجلشهر)وهوالمشهورينقتبانملوكأحدالأسرة

حسب.مقالرابعالقرننهايةفيعا!قوقد،الشمالفى(معين9غزاأنهنقوشه

يهنعم(هلالشهر)هوالأسرةهذهملوكآخركانوقد.البرايتالبروفيسوررأ!

تمنع.مدينةوسطفيالحجريةالمسلةشيدالذيوهو،يجلشهرشقيق

حتىإليهاينتمرنكانواالتيالأسرتُحددلمملوكعدةذلكبعدجاءوقد

الأخبروهذاسبا،ملوكاحدعاصرقنبانملكنبطانماربفيجام.دفحصهنقمقيقول(1)

ئهربننبطالملكنفسهوالملكهذا.البرايتراىحسبالميلادىالأولالقرنآخرفيعاش

هؤلاء.أم519عامحميدبنبهجروجدنققفيتتبانملكمرثدابنهمعذكرالذىهلال

بعدقنبانمنالغربيالجزءفيتقعالتيبهاالمحيطةوالمنطفةحريبفيحكمواالقنبانيونالملوك

لمبلادالابقةصنةوالعثربنالخعسخلالتمنعودمرواقتبانمنالرقيالجزءالحضارمةغزاأن

المسيح.اليد
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وجدناحيث،يف!قمنزلعهدهفيبُنيالذى(غيلانأبيدع)آخرهم،الآن

..مقالثانيالقرناواخرفي،البرونزيينالأسدين

52إِلى001منالفترةفيالقتبانيينالملوكمنالرئيسةالثالثةالمجموعةعاشت

يهرجب(يجلشهر)ابنهقامالذى(يهنعمهوفعم)كانفيهاملكوأول،.مق

فهو(يهنعمغيلانواراويل)ابنهاما؟يافا!ترومنزلالجنوبيةالبوابةبرجبناءبإعادة

كربفرع)وأخوه،حريبفيضربت،قتبانعرفتهاذهبيةعملةبأقدممعروف

وحكموا3خرينملوكعدةعا!قوقد.المجموعةهذهفيملكآخركان(ضعبهو

ذرأكرب()ابن(يهقبضهلالشهر)يدعىأحدهموقام،.مقالأولالقرنفي

الجنوبية.البوابةمدخلداخليفعممنزلببناء

أواخرفي،.مق05وعام035عامبينماقتبانتاريخفيفترةأهمكانتوقد

جاءتالفترةهذهومن(،الهيلينستي)اليونانيالعهدوبدايةالفارسيالعهد

أهمآنئذكانتقتبانأنويبدو؟التذكاريةوالنصبالمطولةالنقوشاتمعظم

.لها+خاضعة،كذلكسبأوربما،معينوكانتالعربيالجنوبفيدولة

القتبانيةالدولةعاصصةتعرضتقصيربوقتالسلامعليهالمسيحظهوروقبيل

مملكةذلكبعدظهرتئم.وخرابوحريقدمارصَاحَبَهُمعروفةغيرجهةمنلغزو

تعني.ومعينوسبأقتبانمحلحلتوالتي"ريدانوذىسبأ!مملكةوهيجديدة

وجودسببفهمأعاءواالباحثينبعضلأنوذلكصحيحغيرالواقعفيوهوذلكيظنكان+

ذلكفظنواالمتبادلالتجارىالنشاطبحكمأخرىمملكةمدينةأوعاصمةفىمالمملكةجالية

حاليا)يثلمدينةفيمبنىللقتبانيينالمثالصبيلعلىكانفقد.أخرىعلىلمملكةسيطرة

هذاومنمعينعلىقتبانبسيطرةذلكففحئروا(9R.992النقش)معينمملكةفي(برافق

دلالةبانهاوفسرتموتحضرعاصصةشبرهفيعليهاعثرسبنيةنقرشبضعأيضاالفبيل

المرجغ(.)مرتلحضرسبئىاحتلالفترةعلى
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والجبل(،ريدانجبلإِله)كذلكتعنيوربما،(ريدانصاحب)ذوريدان

الجنوبيالطرففيالأنظارتستوقفمخروطيةقمةتعلوهالذيالجبلهوالمذكور

.+بيحانوادىمن

اليمن،في(ريدانوذىسبأ)المزدوجةالمملكةازدهرتونصفقرنينلمدة

الفترةلهذهتصنيفاتناحسب(ب)الطبقةوتنتميعاصمتها،هيمأربوكانت

حميد.بنبهجر

القرنوخلال،تمنعسقرطبعدقتبانمنجزءاًحضرموتمملكةاستوعبتوقد

لاأنهويبدو.العربيالجنوبفيدولتيناهموسبأحضرموتكانتالميلادكطالأول

قتبانمملكة)ختفت(ميلاديةالرابعالقرن-الأولالقرن)الرومانيالحصرخلال

مستقلة.كدولة

إذاولاسيمامغريايبدوقتبانرحممنحميرانبثاقيفترضالذىالطرحهذاأنمنبالرغم"

النمو!قأقدمأنالىبالنظروأنهالأ(عم)قتبانالهنفههوحميرإلهأنالاعتباربعيناخذنا

تاريخيؤكدهادلائلهناكأنإِلىبالأضافةالقتبانيةوليستال!بئ!يةباللهجةمكتوبةالحميرية

معحربهافيلبأحليفةكانتالتيرعينمملكةمن)نبثمْتحميرأنإلىتثيراللاحقحمير

اصمهرريدانانالثابتمنيبدوفإِنه(Ja)055وR.3858()النقشينمنيفهمكماقتبان

فيالجنوبإلىكم012نحوبعدعلىتقعوكانتحميرظفارمدينةعلىيطلالذىالجبل

وأمالحميرالملكيالقصرمميريدانوبامم(الحاليةيريممدينةجنوبكم17ونحوصنعاء،

مثلقبائلعدةضمقبلياتجمعاترأسواالذينببنالحميرالأقيالمناللالةاممفهوذوريدان

فكان(مضحيم)مضحيثمخولان-ردمانثموالهان(أممهقر)و(وقشمم(نفممهأ)

ولعل.حميروهيالرئيسةالقبيلةمعمنحالفةأخرىقبائلرايتهتحتشْضويتجمعاذوريدان

التصورهذايؤكدما(الصغرىحمير)و(الكبرىحصير)عنالإنابكتابفيوردفيما

مامايؤيدعن!االهمدانياوردهماففيرعينعنذكرناهلمابالنبةأماالنقو!قتشيرإِليهالذى

المراجع(.)إِليهذهبنا
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-:جامدكتورعليهاعثرالتيالرائعةالنقويق)حدىتقول

(.ذوغيلانمدينتهبنىالذى،حضرموتملك،غيلانابن،غيلانأبيدع)

بيحانواديأُحضرإِلىقدالمنقويقالحجرهذايكونأنالمستحيلمنأنهوبما

أميالعشرةبعدعلى!دوغيلانأاسمهامدينةوجودنرجحفإِنناحضرموتمن

الحجارةمنثلاثاًوجدناولقد.الحاليةالقصاببيحانمدبنةمنالثمالإِلى

إِحداهما،تمنعسقوطبعدحضرموتملوكعنتتكلمبيحانوادىفيمنقوشة

.(1نحن)اكتشفناهمافقدالأخريانأماقبلنا،معروفةكانت

بهاقامالتيالرحلةووصف(periplus!الطواف)كتبالذياليونانيالبحار

.الجزيرةجنوبفيملكينذكرم05عامفيالهندوصلحتىالعربيةالجزيرةحول

كا!يلطالعز)للملكمطابقةأوصافهوتبدو،"الترابلبلادملك"اليازوساحدهم

وتقول،الميلادىالأولالقرنخلالحكمواالذينالمعروفينالحضارمملوكأحد

كذلك.بيحانحكم)نهالنقو!ق

فيموجودةكانت(وقتبانومعينسبأ)الثلاثالممالكأنالآننعرفنحن

نفسفيكلهاتزدهرلمولكنها،اليونانيالبحارعنهتحدثالذيالوقتنفى

ومعين.آثارهامنعرفناكماا،خرياتبعدعظمتهاجاءتفقدقتبانأما،الوقت

نجرانومنطقةباليمن!الجوف)فيمطمورةآثارهامازالتقتبانقبلازدهرتالتي

ازدهرتفقدسبأأما.الحاليةالاسنك!ث!افيهنثساطاتنانطاقخارجأى،بالسعودية

إِلىواقىب،وقتبانمعينمنكلقبلأكما،الميلادقبلوالخامسالعاشرالقرنينبين

:القادمهدفناهوذلك.بلقيسأى،السماويةالكتبفيالمذكورةالملِكَةزمن

.قتبانعنكشفناهكماسبأعنالنقابكسف
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اللحوادثالزمنيىالترقيب

جنوبلممالكيتلبراأصنّفهيمالذا

(الحضارم،المعنيون،القتبانيون)(س)قبائلهجرة-

التاريخيةمواقعهمإلىالشمالمن

الشمالمن(السبيين)هـ()قباثلرحلة-

العربيةالجزيرةفيالجمالقوافلانتشاربداية-

الأنجيلفيالمذكورسبأملكةتاريخ-

قتبانيةنقوشلأولمحتمل-تاريخ

سبأمنكامعروفمكرب"أقدمتاريخ-

لسارجونالجزيةيرسلسبأملكوتريثامر-

الآشوريينملك

إِلىالتحيةيرسلسبأملكبينايلكرب-

الاَشوريينملكسنكريب

سبأفيسملكهيؤوترإِيلكرب-

معينمملكةيؤسمىحضرموتملكإِيلصدق-

قتبانفيملكهيؤسقذبيانأبيدع-

تمنعفيمسلةيئ!يديهنعمهلالشهر-

تمنعفييافايقمنزليبنيغيلانابييدع-

مجدهاذروةقتبانوبلوغيهرجبيجلشهر-

قتبانفيذهبيةعملةيضربغيلانواراويل-
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لتاريخية

العربيةالجزيرة

ق.م0015قبل

ق.م0012تبل

ق.م0001قبل

ق.م059قرابة

م.قالعاشرالقرن

م.ق008قرابة

ق.م715قرابة

ق.م096قرابة

ق.م045قرابة

ق.م004قرابة

م.قالرابعالفرن

م.قالثالثالقرن

م.قالثانيالقرننهاية

م.قالأولالقرنبداية

م.ق05قرابة
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مأر!قلعهَفيمحرلهَالمرمرم!تماتيل

ححماعمودلاحاحط!لماص،لهمححو(!ااوعول!:هِص
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سيقشعلىالعتورتملَدءثلاثىيإلىارتمياعهايصلالتيعمدةالأهدهمنلالقرب

أ!ىراإله("لمقه)اسعياته3!الم!ص!(در؟-)هو!المحدهدايحص!إسأسمم!صسور
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م.ق05بعدتمنعفييفعممنزليبنييهمْبضهلالشهر

م.ق42العربيالجنوبيهاجمجاليوسأوليوس

المسيحيالعصربدايهْقتبانوانهيارتمنعدمار

م05قرابة!س!"3أهألا5الطواف"كتابقيالجنوبيةالعرببلادوصف

م051قرابةبطليموسبواسطةالجنوبيةالعرببلادوصف

م003قرابةواحدحاكمتحتالجنوبيةالعرببلادتوحيد

م525قرابةالجنوبيةالعربلبلادالحبشيالفزو

م575قرابةالجنوبيةالعربلبلادالقارسيالغزو

مالسادسالقرننهايةحميريةنقويقآخر

م063بعدللإِملامالجنوبيةالعرببلاداعتناق
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والعشرونالسابعالفصل

ربمأليهشكلات

الماليةالمواردندبرأنعسى،إيلينبصحبةالمتحدةالولاياتالىجوأسافرت

موالحعهمإِلىالبعثةأعضاءمنكثيرعادوقد.والعاملينالخبراءمنوالمزيدوالمعدات

بينما،فقطبيحانلحملةمعناتعاقدوالأنهمالمواقعمنوغيرهابالجامعاتيمةالقد

وسافربمأربللموقعمديرأأصبحالذ!(،كارميانبوب)مثلمعنا،البعض!مْئيإ

ستيفنز،شستر!بهلحقوجيزةفترةوبعد،أم519يونيومنالسابعفيهناكالى!

.الظروفحسبالمتنوعةالمهاممنبالعديدكذلكيقوموالذىالمصؤر

كاا

منوالمعداتالأجهزةنقلفيكارميانبوبلبساعدماكولمشارليوذهب

وتعزوالحديدةعدنفيللبعثةمتنقلأممثلاَبعدفيماوأصبح،مأربالىبيحان%

،مأربإِلىترحيلهاثمالخارجمنوالمؤنالمعداتدخوللتسهيلوذلكوغيرها،

ىأوجهفيتماماَمغلقةدولةتكونتكادإنهااِذاليمنفيعسيرةمهمةوتلكىإ

يكونيكادآخرالىمكانمنتحريكهفإِنيدخلوعندما،أجنبيشيء!ا

والمؤنالتحتيةالبنيةحيثمن،بالموقعاستعداداتناتكتمللموما.مستحيلاً،

وذلك،الحفرأعمالفيلتشرعالبعثةباقيأرسلأناستطيعلافإِنني،والمعداتا

فيأبقىأنقررتُلذلكسبتمبر.وبدايةأغسطسنهايةقبلنفعلهأننستطيعلنيما

حتىممكنجهدأقصىأبذلأنوحاولتالصيفشهورطوالالمتحدةالولاياتو%

.الفترةتلكخلالهناكمهاممنيواجهناماأنجز2إْا

بوبوصلفعندماتوقعنا،كمااليمنفيتسرلمالأمورفإنلاحقاعرفناوكما3لا

يركزانقررولكنه،بعدتُشيّدلمعليهاالمتفقالمنازلأنوجدمأربالىكارميانلأ
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منبدلا.ومأرببيحانبينالطريقوهو،والخازنالمنازلغير3خرموضوععلى

معداتناننقلأنأردناإِذاسياراتناعلىالقاسيةالرمليةالكثبانشكلةحل

.للسياراتبالنسبةسهلطريقشقمنولابد،لمأرببيحانمنوأجهزتنا

،ومأرببيحانوادىبينالطريقبفتحالتزتقداليمنيةالحكومةكانت

بنفسه؟الطريقهذايُمَفدانبوبفقرربوعدها،تفِولمكثيرأماطلتولكنها

نحومتوجهأالبيداءفيوضربوماءومؤنواجهزةالعمالمنمجموعةمعهأخذ

بينللسياراتصحراويطريقاجملبربأعديومأعضرأربعةخلالوفي،مأرب

محملةسياراتأربعسنسؤلفموكباولقامالبومنضوفي.ومأرببيحان

تلككانتيوليوشهروطوال،مأربصوبمتوجهأتمنعمنوالمعداتبالمؤن

والأجهزةالكهرباءومولداتالموترراتلنرحيلالموقعينبينتراوحالشاحنات

إِلىوغيرهاوالثلاجاتوالتحمبضالتصويروأجهزةالعلاجيةوالوحداتوا،طعمة

وتلطيفالرمالتثبيتعلىساعدمماأوانهاقبلا،مطاربعضهطلتوقد،مأرب

الغبار.منوتنظيفهالجو

يجهزلمالسكنمازالولكن،انتهىقدالترحيلكانأغسط!بدايةمع

المقيمونالعاملوناضطروقد،فيهاأغراضنالوضعمناسبةمخازنهنالكوليست

معيعيشواأن،الصوماليجمعةشقيق،وعثانوستيفنزبوبمثل،مأربفي

لبعضانتقلتوقد،ومقززةونتنةمكتظةكانتالتيثكناتهمفياليمنيينالجنود

ونصبالثكناتتلكمنللخروجاضطرهممما،الرمليةالذبابةتسببهاحمىمنهم

لاستخدامه،للبعئةبيتاَالحكومةسلمتوأخيرأ.فيهاليقيمواالعراءفيخيام

إليهوأضافعذلهبوبولكنالجنود،منبالعديدومأهولاًومتهتكأضيقأوكان

بالبعثة.العاملينإِليهونقلونظفهوورشةمطبخاَ
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بذلك،اليمنيةالحكومةتلتزململوحتىالاتفاقيةبنصوصنلتزمأنحاولنا

منالأولاليوموفي،المؤسسيةالبنيةتكتملأنقبلوالحفرالمسحأعمالبوبفبدأ

فيسيبدأأنه،الرحمنعبدالسيد،الجديدمأربحاكمبوبأخبرأغسطى

باسممحلياالمعروف)بلقيسمعبدلسورالخارجيالجانبمنالرمالجرف

مصرمنجلبناهمااللذينالصعايدةمنباثنينبوبواستعان.(!بلقيسمحرم)

الشاطر"ودأجيلانيالربعر5وهماالآثار،حفرياتفيلخبرتهماالفائتالموسمفي

الحفرياتلأنجازوقيادتهمالآخرينالعمالترجيهمهمتهماوكانت،!احمد

-:الثيءبعضغريبأصؤالأالحاكمسألذاكعند.المطلوبة

بالحفر؟أإِذنأيكملدهلا

إِنقائلأالحاكمعلىيردأنوحاولتماسكولكنه،السؤالبهذابوبصعق

لوجوده2خرسببهنالكوليعى،لذلكيهدفكانالامامجلالةمعالمبرمالعقد

منمحددبإِذنإِلابالحفريصمحلنبإِنهقالالحاكمولكنالحفر.سوىكارب

لاوالتصاريحفالوثائق،لنابالنسبةروتينيةأصبحتالقصةهذه.الأمامجلالة

يسمحلاالمعينالموقعفيالمحددوالموظف،نفسهالإماموقعهالوحتىشيئانعني

شخصيأ.لهموجهجديدبإذنالا

المعبد،فيالعملببدءالاِذنليأتيأسابيعثلاثةلمدةبوبانتظرذلكوبعد

وامتكث!افومصحوالمنزلالسياراتوتنظيفبترميمثناءالأهذهفيوتشاغل

ولكنتعز،منالتصريحوصلوأخيراَ.وينتظرينتظروظل،بهمالمحيطةالمنطقة

لسديمةالقدالآثاروغمر)4الواعبرجارفسيلوجاءاشتدتقدكانتالأمطار

سياراتناوكانت،أغسطسشهرخلالأقداملثمانيةالمياهوارتفعت،مارب

أرسلوقدالآخر،الجانبعلىبلقيسومعبدالسيلذلكمنجانبعلىرمعذاتنا
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عليها.رذأىيتلقىأندونالاماملجلالةالبرقياتمنسلسلةبرب

منوالأمتعةالسياراتجرمنفتمكن،عزمهعنبوبيثنلمالسيلأنبيد

السيليهداأنوقبلأغسطسنهايةومعالسبلمجرىعبرجانبإلىجانب

أخرىمشكلةولكنبلقي!.محرمفيبدأقدالحفر،كانالماءمستوىويهبط

نجيب"ومساعدهأعنانزيدالقاضي)ظهر)ذ،المنعطفهذافيبرزتماسرعان

لثمالالفعليوالحاكملصنعاءالملكنالًبالحسنللاميركمبعوثين"محسن

امالاتفاقيةفيعنهمالمنصوصللملكالرسميونالممثلونهمهل.اليمنوشرق

بعد؟مأربعلىوالياعُينالذىالإِمامصهرالرحمنعبدالسيدهوالممثلهل

،أزيدوالقاضيعنها،الإجابةيعرفأحدلاأسئلةهذه؟مباشرةالاتفاقيةتوقيع

المسزولينهذينفإِنالحقيقةوفي.كذلكعنهايعرفانلاالرحمنعبدالسيد

منهماكلوعارضسلطاتهماوتداخلتشيءاىعلىيتفقالمالمتنفذين

وأنكليهمايرضيأنيحاولوهرمستمرحرجفيبوبفدخلالآخر،تعليمات

الصبر.درجاتباقصىيتحلى

لحدبيرقراطيأكانأنهرغم،بوبمعومتعاوناًودودأالرحمنعبدالسيدكان

أنهويبدو،والكبيرةالصغيرةفيالإماممنمباشرةبتعليماتإِلايتصرفولابعيد

.عامبعكللمهمتنامدركحالكلعلى

نأزيدالقاضيمنطلبأنهربهقامشيءواول،شديدبحذرعملهبوببدأ

رجالثمانيةتحديدأوطلب،ذلكعلىينصالعقدإِنإِذ،العمالببعضيمده

لمانهوقالفقطعمالبسبعةزيدجاءالتالياليوموفي.كبدايةصبيأوعشرين

كانواالذينبالعمالتغصالمدينةإِنمعالعدد،هذامنأكثرالمدينةفييجد

عثمانوهوآخر،شخصأبوبفأرسلالصبر،بفارغالمثروعبدايةينتظرون
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حتى،سهولةبكلبهمجاءوقد،المدينةمنالعمالليجلب،الصومالياسماعيل

ثوراَ.ستونومعهموصبيا،رجلأوعشرينمائةالأمرنهايةفيعددهمبلغ

ليكونالإماميرشحهالذيالشخصبقبولملزمبوبفانالشروطوحسب

،غادكطْالرحمنعبداسمهعريفالهارسلواوقد،العمالعلى(فورمان)عريفا

ربكةفخلق،للعمالبالنسبةاسبوعكلالمواقعتغييرهوالرجلهذافعلهماوأول

بلامهدراَووقتأمالأبذلكالمشروعوكلف،التدريبعمليةوأعاقاستقراروعدم

تدريبمنيفرغانأحمدوالشاطرجيلانيالريسالمصريانيكادفما،طائل

معالصفرمنالتدريبفيبدأآخر،لموقعالعريفينقلهاحتىالعملعلىالمجموعة

يقومالعريفبأنلاحقوقتفيلبوبالعمالأحدأسروقد.أخرىمجموعة

يتلقىإِنهشيئا،لهتدفعلاالأمريكيةالمؤيسحة،نالضارةالتصرفاتتلكبكل

.العمالعلىكفورمانالموقعفيممثلهاباعتبارهالحكومةمنهزيلاًراتباً

عبديمْورعلم،رشوةاعتبرهاالتيالفكرةهذهعلىبوبيوافقلموعندما

مبلغوخصمالعمالابتزازوهي،دخلهلزيادةأخرىوسيلة)يجادمنالرحمن

فإِنمنهمأىُّاعترضواذا.الخاصجيبهفييدخلعاملكلراتبمنمعين

لمكانويرسلجيبهفيماكلويغرمويحبسالشرطهوتعتقلهعنهيبلغالفورمان

راتبهالفورمانويتسلم،بالمجانكسجينليعملا،غلالفييرسفوهوالعمل

نأعلىينصالعقدإِنإِذبالتدخللهيسمحموقففيبوبكانوماكاملأ

عبدأىممثلها،طريقعن،الحكومةمسؤوليةهيالعمالمعوالاتفاقالمفاوضات

.'غادالرحمن

للغادرتصحيفولعلهينفيها،أوصحتهيؤكدماعلىأتفولمالمؤلفأوردهمكذا،

المراجع(.)أعلمواللههذا،المنطقةهذهفيمعروفاسمالغادرأىرهو
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فأزال،للمشروعالتأسيسيهْالمرحلةفيالكثيربوبأنجزفقدالصعابهذهرغم

،العملياتمراحلكلتصويرمع،الأثريةالحيطانحولمنالرمالمنأطناناَ

بصورةتخزينهاثمومن،ثرياتوالأوالتحفالنقويئنمنهائلةكمياتواستخراج

عليها.المتفقانحازنوجودعدممنبالرغمجيدة

لبوبيومذاتشكى؟العملعرقلةفيجهدهقصارىبذلفقدعنانزيداأم

متوافراَالماءفوجدالموضوعفيبوبوحقق،الموقعفيللعمالبالنسبةالمياهقلةمن

للصلاةالوضوءأجلمنإِضافيةلكمياتيحتاجونبأنهمقالزيدولكنجداَ

ساعتينمنلأكثرالمكوثعلىالعمالزيدشجعوكذلك.اليومفيمراتخمى

لبس،الظهريصلوالأنيحتاجونأنهمبدعوىوذلكالغداءاستراحةأثناءفي

بمسجدالظهرلصلاةيومكلالعمالترحيليتمأنبوبمنطلبإِنمافقطذلك

الحاكمولكن،الدينيةالفتنةخشيةالمطالبهذهكلعلىبوبوافقوقد،المدينة

عمله،موقعفيعاملكليصليبأنأمرأوأصدرالممارعاتلهذهحداَوضع

فيالظهر!لاةعنالعمالوتوقفالظهر،بصلاةالخاصةالمطالبةعنزيدفسكت

العمل.موقع

القديم،الحاكممنزلوهوكمقرالبعئةستستخدمهالذيالمبنىفيالعملوبدا

ستبفنزشستروأنابرسميةمهمةفيللمكلأبوبذهبسبتمبرأواخروفي

احتلبأنوذلكثسترمعمعركةيفتعلأنزيدوأراد.الموقععنالمسؤولليكون

شسنروصبر،للإمامممثلأباعنبارهيغادرهاألاوأصرالجديدالمنزلغرفاحدى

ذلك.على

بالمودْعالعاملينمنكثيرمرضبالمعبدالعملبدايةأسابعمنثلاثةوبعد

أما.بسلامالحفرياتاستؤنفتوجيزةفترةبعدولكن،توففالعملأنلدرجة
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والطريقالمطارفيوالعمل،السلحفاةببطءيسيرفكانالمقرصيانةفيالعمل

يثاركوننا3خرونجندومعهزيدومازال.الآنحتىيبدألمصنعاءالىالمرصلة

الجديد.المقرفيالسكن

غيرمنييتسلملمفهو،انقطعقدببوبالَصاليأنذلككلمنالأسوأ

تلقاهخطابأول،كثيرألهكتبناواإيلينأننيرغمنوفمبرأولفيواحدخطاب

كانالتيوالتلغرافات،لنالكتاباتهبالنسبةالحالوكذا.نوفمبرأوائلفيكانمني

.المهملاتسلةفيتوضعبلترسللاولكنهارسومهايدفعكانبالبريديرسلها

يشرفوهناكبيحانطريقعنبرقياتهيرسلأخذلذلكالأمر،فيبوبوشك

بنفسه.ويرسلهاحسينالشحريفعليها

هوبهقامشيءوأولبلجيكا،فيمهمةفيكانالذىجامدكتورعادوأخيرأ

،(اليمنتاريخ)بعنوانيصنفهكانكتابأيقرأأنعليهأصرالذىلزيدالاستجابة

وجدالعالياليوموفي.الكتابهذا)عدادفيسيساعدهالبعثةعملبأنوقال

به،يقومثيءأىعلىيطلعأنويريدذهبأينمايتبعهزيدأنجامدكتور

النقوشلنسخاللاصقة،اللاتكس)صحائفاستخداممنمندهشهأنويبدو

لها.نرليهالذىللاهتمامومندهنر

البعثةأفرادبهيقومشيءاىفييتشككرناليمنيينالموظفينفإِنالحقيقةوفي

عنالبحثسوىشيءيهمهمالآثارعلماءأنيرونولاالظنونبناويظنون

تفرتهملاحتىعملنامرامَبةعلىيحرصونفهملهذا،الكريمةوالأحجارالذهب

فإِنذهبأالآثاريونيجدلاوعندما.الفضةوالذهبلكنوزاكتشافاتأى

حجارةمنالأخرىللاثرياتالعلماءيرليهالذىالاهتماميفهمونلااليمنيين

وطالبواقيمةذاتبأنهاقرروا!اللاتكسابصحائفاهتمامنارأواولما.وفخار

337

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيها.ضيقاًلناوسببوامنهابكميات

ا،مر.بادئفيثلاثةأواثنينجامفأعطاه!اللاتكس"منكميةزيدطلب

منقوشة،لاتكصصحيفةكلمننسخةستخرجالبعثةبأنالإمامأبلغزيدولكن

لنقشصحيفةكلمنبنسخةمطالبالجامالأمرهذازيدونقل.حسنأالإماموقال

1(اللاتكس!منكميتنا،نالاستجابةعلىقادراَجامكانوما.النقو!قمن

تجاهلأنإِلامنهكانفما،ومعقدةوطويلةشاقةالنسخعمليةو،ن،محدودة

زيدطلبيرفضلم.حضورىلحينالأمريرجئوأنبهيصطدمألاوحاولزيدأ

له.يستجبولم

حفرياتعلىيشرفكانجامفإِن"اللاتكس"بواسطةللاصتنساخوبالإِضافة

الولاياتمنطريقهفيكانالذىالرلًيسيالاَثارعالميأتيحتىبلقي!معبد

ولاألبرايتللبروفيسورطالباًكانالذى)البرايتفرانكالدكتوروهو،المتحدة

قربى(صلةبهتربطه

نأ(لجاماداريامساعدايعملالذىاليمني)أحمدأرادالمراتمنمرةوفي

ر،لاأمرهزيدولكن،مأربوباقيالمعبدبينمامكانفينقو!قعلىجاميطلع

البعئهأفراديدلوابالاوالعمالالجنودلكلواضحةتعليماتاصدرثم،يفعل

الحاكملدىجامودكتوركارميانبوبواحتج.مخربشاتأونقويقأممطعلى

منيدهرفعفيأخذالحاكمأنولاحظ،بالتدخلاقناعهفييفلحالمولكنهما

وشرقلشمالالفعليالحاكمالحسنالأميرممثلزيدوتدخلتحرشاتموضوع

.مأربذلاشفيبما،اليمن

بمطالبيأتيصارفتيلاتُجدلممأربلجاكمالشكوىأنزيدرأتدولما

كلمنوصورةللنقويقجامدكتوربهايقومالتيالترجماتكلمعرفة:جديدة
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ولقد.الفديمةالسبئيةاللغةيعلمهأنجامدكتورزيدطالبوكذلكنقثر،

لهذهالاستجابةصعوبةلزيديشرحأنلوحاودبلوماسيةبطريقةبوباعتذر

المطالب.

لعدنذهبماكولمشارليفإِنينفذلمالماليةبالمسائلالخاصالاتفاقأنوبما

برفعالعمالطالبوقد،العمالعلىلصرفهاومحليةتريزامارياعملاتلإحضار

زيد.منبتحريضنوفمبرمن)بتداءًرواتبهم

الحفرياتعلىالمشرفهووأصبحالبرايت.فرانكدوصلديسمبربدايةومع

عنالبحثبضرورةجام.داليهاشاروهنا،حثيثأسيرأتسيركانتالتيبالمعبد

تقع،لاحتىتثبتهاكانتالتيالرمالعنهازالتأنبعدالأعمدةلتثبيتوسيلة

)نهقائلأأسبوعبنبعدردالذىالحاكمطريقعنالإسمنتبعض.فرانكدفطلب

الموادتأتيحتىالمطارعلىيركزبوبأخذذلكبعد.عليهيتحصلأنيستطعلم

ويوسعيصلحانبوبحاولوكذلك.الآنحتىتعبدلمالطرقلأنجوأوالمؤن

الخبراء.منكبيرعددوبصحبتيأمريكامنعودتيطريقفيكنتلأننيالمنزل

ناجامدكتوروحاولبالقلعةالخازناحدفيالمنقرشةالأثرياتبعضهنالك

غيرالمفتاحإِنقالزيدولكن،باللاتكسويستنسخهاليصررهاإليهايدخل

مماطلةعمليةبدأتثم.صنعاءفيالمفتاحبانأخبرهللحاكمذهبولماموجود،

المفتاح)،(صغيرةبطالْرةسيأتيالمفتاح)،(الطريقفيالمفتاح):جدأطويلة

الشهر.قرابةالأمروأخذ(،يصلأنأوشك

على/الرحمنعبدالسيد/الحاكميحرضاأنوجامبوبحاولذاكعند

امامالففلبكسرلهمايسمحلكيشخصياً،الإِمامممثلباعتبارهنفوذهاستخدام

الأحمربالحبرأمراًكتبالذيالرحمنعبدللسيدالفكرةوراقت.كلهمالناس
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-لبوبالأمروسلم،مفتاحبغيرأوبمفتاحالغدصبيحةفيالبابيفتحبأن

صباحمنالتاسعةالساعةفيالبابفتحلحضررالعاملينلكلدعوةالحاكموأرسل

أمامالرحمنعبدللسيدالأحمربالحبرالمكتوبالأمربتقديمالحفلويبدأ،الغد

كتبه.الذىالشخصهوأنهرغمالحضور،

البرايتودكتورجامدكتوررأسهموعلىالعاملونوصلالمحددالمرعدوفي

ومعهالحاكمجاءالانتظارمنساعةوبعد.المصريانوالعاملانوشستروبوب

لحظه.خر7فىالمفتاحيظهرفربماالانتظاربوبمنطلبولكنه،جنديأعشرون

الذىالأمريسلمهأنبوبمنطلبالمفتاحوصولمنالحاكميضولماوأخيراً

لجاموسمحففعلوا،القفلبكسرجنودهالحاكمأمرلهسلمهولما،نفسههوكتبه

.الدخولمنمنعافقدوشستربوبأما،بالدخولوالبرايت

وقفبينماالنقوشيدرسانالوقتلبعضالخزنداخلوالبرايتجامبقي

لهمايؤذنأنفطلبا،انتهىالزمنبأنأخبروهماأنإِلى،البابأمامالاَخرون

التالياليومصبيحةولكنه،بذلكالحاكمووعدهماالتالياليومفيبالمجيء

ولم،تعليماتهينتظروهوالموضوعبتفاصيلالإماملجلالةأرسلبأنهأخبرهما

أبدأ.التعليماتتلكتعسل

الحاليونمأربأهلاستخدمهاالتيالمنقوشهالحجارةمنكئيرأجامدكتورو-د

بخلعلهيسمحأنالحاكممنطلبثميدرسها،انوحاول،منازلهمبناءفي

زيدأأنإِلا،الحاكمووافق،لمكانهإعادتهثمالجهاتكلمنلدراستهالحجارةدأح

المواطنين.منازلهدمتالبعئةإنقائلأالإِماملجلالةوابرقاعترض

النقويئردراساتفيوبدأالمعبدوعمدانلحيطاناهتمامهجامدكتورنقل؟-ا

وكان،أمامهليمئلبوبالحاكماستدعىالمساءفيولكن،اللثامعنهاأميطالتي
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لمبانهفأجابهمامنهما،)ذندونبالمعبدللعمليذهبلماذاوسألاه،زيدمعه

منعضوأىيتحركبألاجديدأامرأاصدراولكنهما،العقدنصوصيخالف

يمني.بجندىمصحوبأيكونأنويجب،زيدمنبإِذنالامعْرهمنالبعثةأعضاء

إِنهلهماقالإِذشديدأ،غضباًاغضبتهماساخرةبروحالتعليماتتقبلبوبولكن

انفلاتعنكثيرأسمعفعلألأنهالبعثةلأعضاءوفراهاالتيالحراسةبهذهسعيد

القيودهذهلوضعالحقيقيوالسبب.ذلكمنتأكدالاَنولكنهوهمجيتهـمالبدو

وركضهنشاطهيجاريأنيستطعلملأنهجامدكتورمتابعةفيزيدعجزهر

ودكتور.الشعسوهجتحتاليومكلوالعملالمشاقوتحملهالرمالفوقالحسريع

ذاتتسببوقد،ا،مورويفسدالعملفىيتدخل،نهزيديتبعهأنيريدلاجام

والجاهلةالخثشةلمعاملتهالمنقوشاتإحدىمنالحروفمنكثيرمسحفيمرة

المنقوشة.والآنيةللحجارة

يحتفظمخزنفيالبعثةعليهاتعثرالتيا،ثرياتكللْوضعأنعلىزيدوأصر

فيالحقلهاالمؤسسة)بأنيقولالذىالعقدبنوددلأحبوبفاشار،بمفعاحههو

لمزيدأولكن(.أثرياتمنتجدهماوتأمينلتنظيمالمناسبةالاجراءاتاتخاذ

توضعبأنأمرأزيدأصدرثم.لنعليماتهللانصياعبوبواضطر،للعقديكترث

قفلبمفتاحبوبيحتفظانويمكن،كذلكالخزنفياللاتكسصحائفكل

لدىانحزنمفتاحأنطالماذلكجدوىعدمإِلىأشاربوبولكن.فقطالصندوق

بأنجامدكتورزيدأمرديسمبر18يرموبالتحديد،ذلكمنيومينبعد.زيد

.نوعأىمننثاطأيعنيتوقف

جاملدكتوريسمحمكتوبأأمرأمنهواحضرللحاكمكارميانبوبذهب

مرةكلففي،زيدمعمشكلةفيليدخلنفسهبوبدورجاءثم.العملبمواصلة
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تصر!هضرةالا"مري!صيةالحعتة
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ألمقه(الإلهمعحد)للفيسطممحىس(؟مىام)معسدصطلسمَوشرلائ!-ى!حيمةيمحعمطحا!ا!حتهِد
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عليهوتفرضفيعتقلوهالجنوديأمرمياراتنا)حدىراكبامعيناصبيأزيديجد

للحاكمبوبذهبالمسرحيةهذهمنمراتأربعوبعد.بدفعهابوبويقومغرامة

وتنظيفتشحيمفييعمللأنهالسيارةبركوبللصبيتصريحاأصدرالذى

ضربه،بوبإِنلهوقالللحاكمزيدذهبيفعلهشيئايجدلمولما.السيارات

ولكنهزيديضربلم)نهللحاكمفقالالأمر،عنوسئلالحاكمأمامبوبوأحضر

ذلك.فيشديدةبرغبةأحسالحفيقةفي

الاتفاقحسببالبعثةالعاملينأجوريدفعأنالحاكمرفضيناير3يومفي

الذيحسينالشريفمنالمالمنمبلغاَليقترضبعحانإِلىبوبفذهب،السابق

وكنت،مأربباتجاهنيويوركغادرتبيومالحادثةهذهبعد.كالعادةمتعاوناًكان

العصومياتغيرأعرفكنتفما،الموقعفيحدثمماغيرهاوبالكعيربهاجاهلأ

وقيودوإساءاتعنتمنلاقاهمماعلىبالصبرالخبراءتذرعوقد.العملسيرعن

لأنني؟حضورىبعدللافضلستتفيرالأمورأنمنواثقونلأنهموغباءوعداء

الآنحتىيستمعلمالامامأنيعرفونفهم،حدثبماوأخبرهتعزفيالإِمامسأقابل

لهمالمفاجأةكانتولكن.بهسأقومماوذلك،عنهمحجوبةظلتلأنهالروايتهم

لي.بالنبةمستحيلةاصبحتالإمامجلالةمقابلةأنولي
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والعشرونالثامنالفصل

وارتباكلوضا

منكلالمطارفيوقابلنيأم529يناير51يومعدنإلى)يلينبصحبةوصلت

الكماندر9وهم،أمريكامنقبليوصلواالبعثةأعضاءمنوآخرونوجمعةشارلي

المعماركط"سكارفجونوأ،العلاجيةللوحدةالجديدالرئي!!قليلاندشارلس

"اندروزرالفوأأوهايو،منآثارعالم"روبرايتجيمسو"،بالتيمورمنوالمؤرخ

أعمالومديرإِدارىمساعد،بصيريتشاردو"،أوكلاهوماجامعةمنآثارعالم

كاليفورنيا.بولايةكونكوردوهيألامدينتيمن

مااعرفكنتو)ذا،مأربفيحدثعفاالتفاصيلمنبالمزيدشارليأخبرني

وعمومأ،.بالموقعالموجودينالباقيناخراجولحاولتجددبخبراءاتيتلماحدث

وكان.يناير22يومهنالتووصلنا،الإِمامبسمولنستنجدتعزنحوالرحلةبدانا

،نيوذلك؟لليمنخولالدبتأشيراتمزودين،وشخصي)يلينباستئناء،الجميع

خرجناوفعلأ.الامامجلالةمنشخصيةبدعوةداثمأاليمنإلىنأتيوسكرتيرتي

حيثتعزفيالضيافةبيتباتجاهالمطاروغادرنا،بسلامالجوازاتقسممن

.اسعقبالخيراستقبلونا

مثمرأوعملأطيبة)قامةلناوتمنىالعَمْركطالقاضيبنااجتمعالتالياليومفي

بطءمنيراهوما،أمريكافيتأخرىمئلالتحفظاتلبعضتعرضولكنه،بمأرب

أركزأنوحاولتالمؤسسةعنوالدفاعالجدلفيأرغبولم.بالموقعالعملفي

منيخصهابماالحكومةالتزامعدمعنيعتذرأنالحَمْرىوحاول.المستقبلعلى

.المنازل)عدادمثلالعقدبنود
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وزيراللهعبدالأميرحولالعَمْرىقالهماهرفعلأأزعجنيالذىولكن

ببروداستقبلهكارميانبوبولكنالموقعزارفقد،الإِماموشقيقالحارجية

هذاتجاهلالإمامولكن،اليمنمنبوبيطردأنالإِماممنالوزيروطلب،ووقاحة

علمتوقد.مأربفيأخرىبمشاكلالخاصةبوببرقياتتجاهلكماالطلب

كانبلالوزيرزيارةأثناءفيمأر!،فيموجودأيكنلمالحقيقةفيبوبأنلاحقأ

تقولللغايةغريبةبوبمنبرقيةتلقيتاليومذلكنفسفي.بعدنمهمةفي

-:الآتي

نأإِلىوهكذاآخرعمودعلىفرقعالأعمدةأحدبدعامةيمنيعاملأطاح!

.يمرتجيلانيالمصريافورماناكاد-قف-الأرضعلىالأعمدةكلانهارت

.الحادثمكانعنبعيدأكانانهرغملجامالمسؤوليةيحمّلمأربحاكم.قف

بتهديدمتهماًأيضاً،الاعنقالرهنشستر.قف.الاعتقالرهنالآنجام.قف

كل-قف-اللاتكسلاصقاتبنسخزيديطالب-قف-اليمنيينالعمال

مقرمنباستمرارالأطعمةلالعهطيسرق-قف-ألبرايتمنصودرتثرياتالأ

.1(قف-يناأيدمنالأمورأفلتتقف-فورأالحضورالرجاء-قف-البعثة

علىخائفاالبرايتأصبح:كالآتيهي،لاحقاًعرفتكما،البرقيههذهوقصة

بالمعبد.آخرمكانالىبثيرانهمالعمالونقل،تحتهاالحفربرقففأمرالأعمدة

بعمدانالبرايتاستعانالأعمدةتثبتالتيالدعاماتلبناءالاسمنتغيابوفي

الخشبيةالعمدانتلكأفضلوأخذواللموقعجاءواالحاكمخدمولكن،خشبية

بيته.فيالحاكمليستخدمها

تلكمنواحدعلىالعمالأحداتكأ،عدنإلىوصرلييوموفي،أخيرأ

ناإلىأخر،عمودعلىووقععليهيستندالذىالعمودفأهتزالخشبيةالعمدان
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ركبته،وجرحالحيطانأحدمنجيلانيالريسوقفز،الرملعلىكلهاوقعت

طفيفجرحولكنه،حدثالذىوالمرجوالهرجالجركطأثناءفييمنيصبيوجرح

علاجه.وتم

الذيالاسمنتوجودعدمهوالرئيسوالسبب،مؤصفحادثشكبلاإِنه

والحاكمزيدولكن،ثاره3وامتصاصالموقفتداركمنتمكنا،وعموما.منهمنعنا

انفكاماأنهماالغريبومن،البلبلةمنالمزيدلخلقفرصةالحدثمنجعلا

21يومنشاطاتهجميعبوقفأمرقدكانأَنهرغمالمسؤوليةجامدكتوريحضلان

بعدمامرالذىبالمقرموجودأالحادثيوموكان،أيامبثلاثةالحادثقبلأىيناير،

وصولمنذبالحفرياتعلاقةلهعملأىعنيدهرفعفقدوكذلك،مغادرته

لأنهجامدكتوركاهلعلىاللوموضعذلكومع.ديسمبر2يومالبرايتدكتور

منمستثنىفهوالبرايتدكتررأما،بوبمثلمثله،زيدقبلمنمستهدفأأصبح

أحدضدالملفقةالأدلةمنممكنقدراكبرتجميعهوزيدأرادهماوكل،ذلك

.الإمامجلالةأماملضربهاالأمريكيةالمؤسسةأعمدة

قرأتولما،الصحةمنلهاأساسلابوبضدالموجهةالاتهاماتفإِنوكذلك

ولكنهالشيءبعضمنزعجأبداالعَمْريللقاضيبوبمنجاءتالتيالبرقيةتلك

يطمثنني.أنحاول

،الامامجلالةأقابلولمبتعز،الاستراحةفيقابعوأنايدةعدأيامومضت

إلىبالسفرليالسماحطالبأللإماموارسلتالعذر،لهمأجدأنحاولتولكنني

أمروهنالك.تنادىلمنحياةولا.الرقتذلكفيمتعذرةمقابلتهانطالمامأرب

تعز.فيالصورأخذمنمنعواالبعثةأعضاءانوهوالمرةهذهجديد

عدنإلىسياراتبإِرساللهالسماحفيهايطلببوبمناخرىبرقيةوجاءتني
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بذلك،مأربحاكملهاذنوقد،للبعثةمستعجلةمؤنلجلببيحانطريقعن

إِرسالعلىموافقأبوبفأبرقت،وافقالذيالعَمْرىالقاضيمعوتحدثت

ببرقيةجارياَجمعةجاءنفسهاليومذلكمنمتأخرودْتوفي.عدنإِلىالسيارات

:نقول،مأربفيبوبمنأخرى

قف-البنادقبمؤخراتالزجاجكسر-قف-السياراتموكبالجنودهاجم5

منمحفورألمأربالموكبعاد-قف-النارعليًيطلقأنأحدهماراد-

كا.جانبهم

وطالباًالتدخلالأمرعلىاطلعهالأِماملجلالةرسالةفكتبتالخبر،هذاهزنالقد

بأنمقتضبةرسميةرسالةكانذلكعلىالرد-معهمقابلةطلبتكما،جانبهمن

المومَف.لهذاتوضيحاىهناللثوليس.يوماًثلاثينخلالفيإِلغاؤهسيتمالعقد

رسالةاِيلينقرأتثم،البعضلبعضناننناروجلسناالسنتنا،الدهشةعقدت

-:وقالتجيدأوفحصتهاأخرىمرةالاِمام

ثما(،صنعاءفيالحارجيةوزارةخنموعليهأيامخمسةعمرهالخطابهذاإ

موجودأظلأنهنعرفونحن،نفسهالعَمْرىالقاضيهووقعهالذكطاَنلاحطت

لصنعاء.يذهبولمالمنصرمالأسبوعطوالبتعز

استعانالذيالعَمْرىالقاضيلمقابلةكلناذهبناالتالياليومصبيحةفي

له.مترجماً،المشهورالقدسمفتيالحسينيالشيخأقرباءاحددأ،بالحسيني)

عبرتماوخاصةلهرصالنيمنغضبأاستشاطقدالامامجلالةأنالعَمْرىأخبرنا

وضعتالمزاعمهذهعلىأردّأنودون.الأمريكانالرعاياحياةعلىخوفمنعنه

الرجلواندصنن.العقدإِلغاءعنيتحدثالذيالخطابالقاضيامامالطاولةعلى

لمولكنه،مقصردذلك)نبقولهالمتقدمالتاريخيبررأنحاولولكنهقليلأ
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فقط.توقيعهيحملالخطابأنلحقيقةيتطرق

جهدمنتحملناهماعلىوأطلعته،فيهورايناالمودْفتفاصيلللعمركلطسردت

بيتفيالانتظارمنأيامخمسةبعدالعقديُلغونبهم)ذاثم،الآنحتىونفقات

القاضيولكن.سياراتهوموكبلبوبحدثمالهسردتوكذلك،الضيافة

اخبرناوأخيرأ.روعنامنويهدئيطمئنناأنوحاولكالعادةدافئأكانالعَمْري

بمناسبةأيامئلاثةيدوماحتفالوهوالنصركاأعيد)لحضورناصدرقدالإِذنبأن

،ام489عاميحيىالإِمامفيهاغنيلالذيالانقلابلافشالالسنويةالذكرى

كاللحضور.دعوة"وليس!تعليمات!أمرهحقيقةفيذللثوكان

اليمنيينمعظموكان،الناريةبالألعابالشعسغروببعدالاحتفالبدأ

الظلاماشتدولما.بعضابعضهمنحوالمشتعلةالناريةالألعاببإِلقاءيسنمنعون

المآذنوفيالمدينةخلفالجبلصفحةكلفيالمضرمةالكيروسيننيراناثتعلت

بأصواتالجماعيالرجاليوالفناءالمدافعطلقاتمنخلفيةمع،المنازلوسقوف

الآبدين.أبدالىمناواحدكلذاكرةفيسيرسخمشهدوذلك،الطبقةرفيعة

المقصورةفينجلسكناالتالياليومصبيحةمنوالنصفالثامنةالساعهْتمامفي

الرياحولكن،والكوفياتالعقالاتنلبسونحن،الاحتفاللحضوربناالحاصة

الأتربةمنكثيفةبطبقاتالجميعوغطىصاعنينداماعصارأمسببةبشدةهبت

كاناوغُبرأشُعثأبدوناذاكوعند،الإِمامجلالةظهروالنصفالعاشرةوفي.والغبار

.السودانغزاالذيكتثشرالجنرالمعارك)حدىمنلتوناقادمون

أجملفياليمنيةالبشريةالكتلبهتحفضخمميدانطرفعلىنجلسكنا

حراسهبهيحيط،الناصعةالبيضاءبعباءتهالامامسمووجاءوبهرجتها؟زينتها

مذهبةضخمةشمسيةيرفعون،بالسلاحوالمدججونالأزرقزيهمفيالمنتقون
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مواكبوخلفهأمامهتسيروكانت،السممسأشعةلتقيهالجلالهصاحبفوق

الرشاشه.بالمدافعالمحملةالاحنات

والجماهير،اليمنيالملكيبالسلامالبرنامجوبدأعرشهعلىالاِمامجل!

ثم،الإِمامبجلالةتشيدخطبعدةذلكوتلا،اليمنيبالعلمتلوحالمحتشدة

مصافحةيمكننابأنهأخبرناوقد.والركضالجمبازمئلالرياضيةالفقراتبعض

وكذلك،لحظةخر3فيمناسُحبالتصريحهذاأنإِلا،الحفلنهايةفيالإِمام

.صورةأيالتقاطمنئنعلأنهمناواحدأيمنأكثرقيليلاندالكماندرغضب

ثم،الجميلالرماديجوادهعلىالميدانبجنباتالحفل3خرفيالامامطاف

مع،آخرينليومينالاحتفالوتكرر.جميعأأدهشتنافالْقةبسرعةبالحصانجرى

فيهبقيناحيثيافةالهلبيتعدناذلكوبعد،فقراتهبعضفيطفيفةتغييرات

النفق.اخرفيضوءأيبلا

تحركتفقد،والحديدةتعزبينمروعمروريحادثعنسمعنايومذاتو

وشبتالطريقفيوانقلبتالحديدةالىطريقهافيالبنزينببراميلمحملةشاحنة

أوثمْواقدكانواأنهملولايهربواانالركاببمقدوربالطبعوكان،النيرانفيها

ومنإِربا،إِربأفتقطعوامنها،يقعوالاحتىالشاحنهأطرافعلىبالحبالأنفسهم

البنزين.نيرانوتلتهمهيتعذبولمبسرعةماتمنهممحظوظأكان

إِسعافكسياراتتصرفهتحتشاحناتناواضعاًالعَمْرىللقاضيجمعةأرسلت

وفيرد،يأتناولمكلهالليلوانتظرقيليلاند،الكماندرطبيبناخدماتوكذلك

يحتاجوالمإِنهمليفقالحدثعفاأسألالعَمْرممطللقاضيذهبتالتالياليوم

يسمىماإِلىيحضرلمالحادثفيالمصابينمنأحداَإِنوحيث.لخدماتنا

الظن.غالبفي،الطريققارعةفيتركواقدفإِنهمتعزبمستشفى
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ا،جانبلهايتعرضالتيالأهوالعنكثيرهقصصأسمعناتعزفينحنوبينما

لهيسمحأندونكامللعامتعزفيمنتظراًظلالأوروبيينأحد.اليمنفي

عليهمايدفعأنإلىالبلادبمغادرةلهيسمحولم،يعملحيثلصنعاءبالرجوع

الدولة.علىمزعومةديرنمن

سنةولمدةبصنعاء،للإِذاعةمحطةلتشييدالخارجمنمهندساَالإِمامجلبوقد

:يومكللهمويقرلونلصنعاء،الترحيلينتظرونتعزفيوأجهزتههوظلكاملة

.الاستعمالوعدمالصدأمنالمعداتكلفسدتأنإِلىأ،اللهشاءإِنبكرة!

المستوىرفيعيمنيمسؤولعلياقترح،أخرىأياملعدةجدوىبلاالانتظاروبعد

،بالفكرةورحبث،ماربإِلىللسفرالداكوتاالإمامطائراتمنواحدةأصتأجرأن

مندقائقوبعد.تريزامارياريالثلاثمائهْقدرهاالبالغالإيجاررسومعلىواتفقنا

التيالطائرهسيستغلونالحاكمهالأسرةأفرادمنخمسةبأناخطرناالاتفاقهذا

كذلكمعنانحملأنالعَمْرىالقاضيوأصرصنعاء،إلىليذهبوااستأجرناها

صنعاءأنوبما.تكسرتالئيالأعمدةلترميمالإِسمنتمنشوالأعث!رخمسة

،بسلامالهبرطمنيمكنهالنالطائرةعلىالعبءهذافإِنقدم0008ارتفاععلى

جلالةوأخبرالمدنيالطيرانيرمدالجرمرزىذهبوقد،للمسزولينذلكوفلت

لأسرته.شخصيةإِساءةذلكواعتبرفغضببذلكالإمام

بمغادرةوتأمرنامأربإِلىالسفرمنتمنعناالإِماممنرسالةجاءتناالمساءوفي

الموجودينالبعثةأفرادباقيعلىشديدخوفوانتابني؟عدنطريقعنالبلاد

الاَن؟البلادغادرتإِذالهمسيحدثماذا:بمأرب

منيوطلب،الموضوعهذافيطويلأوتحدثناالعَمْر!للقاضيذلكبعدذهبت

ليالسماحواطلبحدثالذ!طالفهمسوءفيهاأوضحللإِمامرسالةاكتبأن
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.لمأرببالرجوع

:-يصيحوهرلاهثأجمعةجاءناالتالياليوممساءمنالخامسةفي

مأربإِلىجوأسفرناعلىالإماموافقلقد.لكسارةاخبارلدياصاحبيإ

،.كاملشهرلمدةفيهاالعملوعلى

خارجهْظروفعنتحدثالاِمامإِنإِذ،محيرةالخطابفىجملةخر3وكانت

الامامتصرفتحتكلهااليمنأننعرفونحن،العقدلإِلغاءتدفعهيدهعن

الامامبأننح!زلناما،حالكلوعلى؟)رادتهعنخارجأشيءهناكوليس

مسنشاريهمنعليهضغر!هنالكولكنالعملنواصلأنيريدناشخصيأ

أعمالنواصلأنيريدوننالاينالذ،وعدنواشنطنفيالخارجيةبالقوىالمتأثرين

.الحفريات

نأاستطعناإِذارأيهالإماميغيرفربما،مأربإلىالذهاببفرصةفرحنا،عموماَ

ذلكوكانالفترةهذهخلالتستحقاكتشافاتلأىونتوصلحفرياتأكلطننجز

العَمْري.القاضيرأىهوايضأ

وهي،الإِمامسموعنبالاِنابةالهداياليتقبلالليلمنتصففيالجرموزكطجاءنا

الاستكثافي،نشاطنافيكمساهمةالأمريكيةالش!ركاتمنتلقيناهاالتيالهـدايا

تعملكاتبةاكة:-وهى،للإِمامليعطيهاالأشياءبهذهللجرموزىفتقدمنا

لتشغيلفونوغراف،مكبرةبنظرةبندقية،إِلكنركجنرالثلاجة،بالصوت

بندقبة،الفيلسنمنبمقبضكرلتمسدس،ياعانمذ،الموسيقىاسطوانات

فيهوصندوق!،قرافلكس!ماركةتصويركة،،برمنو!ماركةمسجل،رمنقتون

طبية.ومعداتأدوية

دامتجبرية)قامةبعدلسفرناحددالذىاليومهوفبراير7يومكان،أخيراَ
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إِلىالأمتعةلتحملشاحنةجاءتناساعتيندامتأخيروبعدتعز،فييوماًعشرستة

،الإمامأسرةفيالأعضاءالخمسةالأشخاصومعناالطائرةوصعدنا.تعزمطار

الطائرةطاقمحسابعلىالحقيقةفيذلكوكان،الإِسمنتشحنتموكذلك

انتظرناالطائرةركبناأنوبعد.تعزفيالشخصيةامعتهمبترك؟مرواينالذ

منهانزلحيثصنعاءباتجاهالطائرةأقلعتوأخيرأ،كاملةساعةلمدةبداخلها

أفضلأصبحالذ!الحديثمطارهافيونزلنامأربنحوطرناثم،الإمامأقارب

الثلاثةالأشهرخلالبعثتناأفرادفيهبذلهالذىالمجهودبعداليمنفيمطار

.كارميانبوببقيادة،الماضيهْ
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والعشرونالتاسعالفمل

سبأليالكامنالخطر

دوابهمعلىيركضونبأعرابفوجئنامأربمطارفيالطائرةهبطتعندما

حولتسكنقبيلةبيندائرةحربأهنالك)نقيلعنهمسألناولما،فائقةبسرعة

فيها،ينقاتلونالنيالميادينأحدهووالمطار،صرواححولتسكنوأخرىمأرب

الإِصاباتحالاتمنالعديدتلقىبمعسكرناالميدانيالمستشفىأنبوبذكركما

.المعاركهذهبسبب

للكماندرمريضأولجاءالسفروعثاءنزيلأنوقبلالمعسكرنصلكدناوما

مأربحاكمهوالمريضذلكوكان،الطائرةفيمعناأتىالذيقيليلانددكنور

ووعدالادويةبعضوأعطاهففعلعليهيكشفأنقيليلاندمنطلبالذكطنفسه

شاحناتنا.وصولبعدبالمزيد

أثيوبيرجلوهوالإِماممسنشاريأحدمعشارأىعندماالحاكمفوجئولقد

بغرضمعنأالإِمامأرسلهوقد"،سومسانأمير)اسمهالسنفيمتقدممح!رم

خدمةفيطويلةخبرةذوالرجلهذاأنخاصةأكثر،بسلاسةمعناالأمررنرتيب

الحسنالأميرلممثلالحاكموقدمنا.للإمامالمقربينمنالاَنوهريحيىالراحلا!مام

محسن.ونجيبعنانزيدالقاضي،ومساعده

أوللصكنكافيةغرففيهفليست،كثيرةنواقصمنيعانيالمعسكروجدنا

والعمالالطهاةمنهاشتكىالذيالمطبخغرفهأسوأومن،العملأوالتخزين

للإمامأبرقوفعلاًبنفسهليراهسومسانبأميرإِيلينجاءتوقد،الصوماليون

بخصوصه.
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مأسحىكأ(اءأهِمعمد)كاسَيممحرءصسخصه

علىححارلهظ-!ا!؟-بَااعهاسهِاأما!ا!!"عصأ-دحى*الاءمححَدماأ!ضرسدالمحسوِيةاسيصا؟ااثاش

ءقاخاص!1!الفَيسيداءأ
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(أم؟!)ممحمدالحمرءلد

أ!اُطَصا-الاءعحزذثااعههـ!أي-!اشتمالىادكالىَ!دِاشعر-الدلأَ
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*ادِأف-كىأ-ذاهـالمإءثالقاعة
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فيالمعسكر،داخلاسنانهمحتىالمسلحينالعساكرلوجوداستغربتلقد

إِنهماستفسار!علىرداَبوبليوقال،المنزلسقفوعلىوخارجهاالغرف

مطليونجنوددخلعندماأيامثلاثةقبلحدثماعنوحكى،ونهارأليلأهكذا

وأطلقوا،عدنفيكانعندما،غيابهفيماكولمشارليغرفةإلىأسودبطلاء

كانتالتيالسبعةجراثهابينقتيلةوأردوهاا،صلالبيحانيهكلبتهعلىالرصاص

ولمالقاضيضحكشاكياالرحمنعبدالقاضيإِلىبوبذهبوعندما.ترضعهم

الكلبةاهذهتعنيماذا.المشكلةتكمنأينينبين

يتبعونهمعينأسلوبلهمالجنود)نقالالمعسكرفيالليلعنبوبسألتولما

النوميطردذلكولكن،يقظينيظلواحتىالبعضلبعضهموالصياحالتنادىفي

البعثةأعضاءعلىوالاِرهاقالسهرآثارظهرتوفعلا.كذلكنحنعيوننامن

نفسعشتولقد.جداًعاليةالمعنويةروحهمولكن،مأربفيتركناهمالذين

هذهفيشيءأهمهوالنومبأنعلمأ،المعسكرفيلييومأولمنذالظروف

.يومكلمتجددبنشاطوالمشكلاتالمصاعبتواجهأنتستطيعحتى،البعثات

فيكانمابعك!،ومحبطاَشاحبأبداالذىجامالدكتواهوأحزننيماوأكثر

منكثيرةلمضايقاتتعرضكماشهرمنذبالمعسكرمحبوساًظللقد.المابق

إِن؟بالمفاجآتومليءخطيرإِنمافقطصعباًليسالموقفأنرأيهمنوكان.زيد

خطر.فيالبعثةأعضاءحياة

قلقينالجنودأصبحفقد،بلةالطينتزيدالآنالدائرةالحرببأنجاموذكر

موقفإِلىينقلبأنالبعثةتجاهسرففسموأوشك،لهمسيحدثمماومتوجسين

الموقفهذااستثمارفيتفكرقدعلياجهاتوهنالك،بالعنفمشوبعدواني

يمكنالجنودأنعلىتدللقصةجاموسرد؟البعثةمعحساباتولتصفيةلصالحها
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أراصهأكأ(اءأشمعد)كا-محىرءاتءاكهِعا-أ!"عما-دَاديالمىحريصة
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بسهولة:ينفلتواأن

وهناك،أئريةقطعةليرينيثرياتالأمخزناِلىالبرايتدكتورأخذنيايامقبل

قبلاكتشافهاتمالتيالصغيرةالبرونزيةالقطعهعنالحارسالجنديالدكتورسأل

وتحفقطعمعصندوقفيوضعهاقدعنانزيدأنالجنديفذكر،أيامبضعة

غيَّرقليلبعدولكنه؟أثرياتمنفيهماعلىلنتفرج)ياهفأعطانا،وأوصدهأخرى

بهدوء.المكانفغادرنا،بجنبيتهعلينايهجمأنوأرادشديدأغضبأوغضبرأيه

فيوشكك،جامدكتورويخطىًيجفلأنحاولعنانزيدأنذلكمنوأكثر

الذىالجاهلالرجلهذاإِزاءبالغثيانفأحسست،النصوصترجمهْعلىمقدرته

لاأنهبدولا،كلهالعربيبالجنوبالاَنموجودأثرياتعالماعظمفييت!ثكك

ويثميعشأنهامنويقللكلهاالبعئةإِلىيسيءأنيقصد)نماالدكتوريقصد

.نشاطهاْحولوالارتيابالبلبلة

الحفر،اعمالعلىيشرفالبرايتدكتوركانحيثللموقعذهبناالغداءبعد

اليمنحضارةتاريخ)كتابهفيعنانزيدلكنمأربفيحدثلماالمؤلفروايةهيهذه+

معرفتهاعدمنتيجةتسببتالبعثةأنفيهاذكراخرىروايةلناقدم(141-913صفحةالقديم

مستعدةتكنلموانهابلقيسمحرمفي(أعمدة))سطوناتصتتدميرفيالتقيبباصول

رغمفيليبسويندلأنالىأشماركمااصلاحالىيحتاجمالترميمواحدإصمنتبكيسحتى

الأمامأنوأضاففرارهعمليةفيهادبرفقطأيامخمةلمدةإلامأربإلىيحضرلمللبمثةترأمه

بصورةالبترولعلىالعثررمنالبمثةتتمكنأنيأملكانوأنهالاعمدةلتدميركثيرااصتاءاحمد

لويندلالأماموافقواخيرايصلوالمبإِحضارهمفيليبىويندلوعدالذينالخبراءولكنسرية

ضهرلمدةمأربإلىبالذهابوالضويرالنحتفيخبراءأربعةومعهعدنمِنْتَدبمَالذىفيليبس

قدلأنها)عادتهاعلىقادرغيرأفهفيليبسوبندلوجدولماوترميمهاالأعمدةلأعادةوذلك

المراجع(.)فرارهخطةدبر،تمامائحطت
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حالأ،لبلدهماأرجعهماأنإِليئوتوسلاوالشماطرجيلانيالمصريانجاءنيوهنا

بذبحه.وهذدهيومذاتجنبيتهاستلالجنودأحدإِنصلانيالريسوقال

برفعكفيلةأمامناتتفتقالتىثريةالأالاكتشافاتفإِنالمث!كلاتهذهرغم

لقد.الاَثاربةالاِنجازاتعنشيثألنعرفالبرايتالدكتورإِلىفالتفتنا،المعنويات

الثيرانمستخدمين،المعاديةالاجواءهذهكلوجودمحقدمأثلاثينلعمقحفروا

قدمالفبنحومحيطهيُقدرالسمكلبيضوىمعبدأرأينا.بسلالهموالعمال

الأعمدةبهاتحيطقاعةوبه،قدمأ25.الآخروالقطرقدما5rvًقطريهواحد

كان.الشاهقةالأعمدةمنصفثمأخرىوقاعاتغرفأيضأوبه،دائرةبشكل

اليمنيونيسميهكما"بلقيسمحرم"ولي!(المقهمعبد)يسمىالمعبدهذا

شيّدواالذي"ألمقه"وإلاله،(أوام)يسمونهكانوانفسهالمعبد.المعاصرون

الجنوبأديانلكلبالنسبةالأعظمالمثشركالقاسم،القمرإِلههوأجلهمنالمعبد

سقف،قدماًوسبعونأثنانوقطرها،البيضويةالقاعةيفطيكان.القديمةالعربي

أربعةوهنالك،الأخرىالجوانب!نوعمدانجانبمنحائطيسندهمسطح

ولممنها،اثنينباستثناءكلهاعملاقةالأعمدة.مزيفاًحجريأشباكأوتسعون

طرأ!التيوالزياداتالصيانةفىالاالنوعهذامنبناءموادأوإِسمنتيستخدم

المعبد.ءلمىلاحقأ

والآخر،المعبدداخلإلىالبيضاويةالقاعةمنأحدهمايقود،بابانهناك

وقد.خارجيةلقاعةويقود،ضخمينوعمودينالواحثلاثةمنيتألف

الأرضيهْمنجزءكانوربما،الممراتمنالعديدفيبرونزيهأغطيةاستخدمت

كذلك.بالبرونزمكسواَ

مكانفيلنافورةمصبأكانربماأنهإلىيشيرالعتباتأحدعلىئقبوهنالك
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الأرضيةاخترقتحتىجدأطويلولزمنبقوةيصبكانالماءانويبدو،أعلى

القاعةيخترقالمرمرمنممرهنالكالنقطةهذهوس.نفسهالحجر3،البرونزية

منقودثر.برونزيطبقفيهمكانحتى

أنهايبدواالتىالقاعةخارجوالشماليةالغربيةالجهةعلىالبرايتدلناوقد

الذيبشكلهاالرئيسةالقاعةإِلىقادناثم،مصنعاًأومانوعمنورشةكانت

بلاببعضهيلتئمأنهلدرجةبدقةالمنحوتالحجرمنوحيطانها،الكليةيشبه

هذامنكبيرجز"الحشوةمنكنوعوالحصىالرملمنشيءفقط،إِسمنت

الصعبمنولكن،قدمأوعشرينسبعةمنأكثريبلغبارتفاع،هوكماالحائط

القاعة،هذهسقفكانكيفأوالحائطلهذاالحقيقيالارتفاعمعرفةالآن

الأسلوبلأنبنائهفيمختلفينوفنيينمهندسينإِشتراكإلىكذلكبشيروالحاثط

إلىالثامنالقرنمنتمتدمراحلعلىبُنيوربما،لركنركنمن،مانوعأمتباين

عهودفيمسورةكمدينةيستخدمالمعبدهذااصبحوربما.م.قالخامسالقرن

كانواماالمتأخرةالعهودهذهفيوالسكان،الإِسلامدخولبعدفيماغالباَ،لاحقة

حضارتها.وأوجوخضرتهاسدهاأيامفيسبأشهدتهاالتيبالغزارة

وبعد،المعبدمنالشرقيالجانبفيالرمالفوقبارزةأعمدةأربعةهنالك

المعبد،فيهبنيالذىالعهدنفسفيبُنيلضريحالقاعدةتشكلأنهااتضحالحفر

يبقولمالسابقةالعهودفيالقبورهذهنهبتوقدقبراًعشرأحدبالضريحوكان

الأشياءبعضالبرايتوجدكما،البشريةوالعظامالفخارمنونتفقطعإِلافيها

الرخاممنوثيرانالمنقوشةالقبوروأغطيةالبخورومواقعالمعبدكمذابحالبسيطة

فائقة.بسرعةزيدالقاضيعليهااستولىالذهبمنوقطعةالمرمرمنوتماثيل

فيفرانكوظن،القديمالزمنفيبالمبانيمكتظةبالمعبدالمحيطةالمنطقةكانت
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صخورمنبنيتقُبورولكنها،المنازلمنسلسلةاكتشافبصددأنهالأمربادئ

هنالكولي!،المنحوتالجيريالحجرمنالخارجيةوالحيطان،خشنةبركانية

أيضأهنالكولكن،بشريةعظامفيهامازالالمقابرمنبعض.أبوابأونوافذ

وجدناهاالتيالقبورتشبهوهي،الأخرىالحيواناتوبعضودجاجخرافعظام

.كبيرةحدودالىتمنعفي

جزءيعودالنيالقديمةالآثارهذهفيأفكروأنامأربإِلىعائدأالمعبدغادرت

فترةبعداكتشفتقدأنهاوبما.ونصفقرنأوبقرنبلقيسبعدماإِلىمنها

موسمين؟أولموسمالعملاستمرلوالحاليكونماذا،الحفرمنوجيزة

قالواوالمجاملةالتحيةوبعد،المساءفيونجيبوزيدسومسانأميرمنكلزارنا

نقنزكلمنباللاتكسنسختينلهمأخرج)ذالعملهالعودةجامدكتوربإِمكان

القديمة.النقوشلكلبالنسبةوكذلك،اكتشافهيتم

سيستخدمفصاعداًالآنمنجامدكتورإِنلهمفقلت،مستحيلةمسألةوهذه

التياللاتكسأوراتنوكل،المنقوشاترسمأونسخفيوأوراقاًأقلاماًفقط

الذعرتملل!ولكن.يشاءمابهايفعلأنويمكنهلزيدهديةسنعطيهابحوزتنا

علىسرمسانأميروضحك،الدكتورعمليسفلأنيحاولفقطإِنهوقالزيد

الموقف.هذا

تصويرعلىفركزنا،بالمعبدالعملوتوقف،المسلمينعطلةهوالجمعةيوم

فقطدامتأخيروبعد،الخزنفيووضعتاكتشفتالتيوالمرمريةالبرونزيةالتحف

منبمجموعةمحاطوهوالحاكمومعهمونجيبوزيدأميروصلدقيقةثلاثين

وسمحواالجنودقبلمنعسكريةوصيحاتطقوسبعدالخزنبابوفتح،الجنود

تمثالهيالبارزةالقطعة.زملاؤناعليهاعثرالتيا،ثرياتلتفتي!ثنبالدخوللنا
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ليختميستعدكأنهبالختمممسكةاليمنياليد،لرجلأقدامثلاثةطولهبرونزي

التيكالجنبيةتمامأبغمدهخنجروبهوسطهفيعريضحزاموهنالكرسميةأوراقاً

عنيختلفوالخنجر.قرنأوعشرينخمسةبعدالعربيالجنوبفياليومنستخدم

واسعتانوالعينانعريضاًالوجهكان.معقوفاًوليسمستقملأنهاليومخنجر

حتىالكتفينجهةمنيمتدنقشوعليه،صغيرةلحيةوله،كباروالأنفوا،ذنان

ذالتمثالهذاإِنالنقثرويقول،اليمنىالركبةعندوينتهيإِزارهاسفل

.(المقه)القمرلإلهمُقدموهولماأمعدكرب

ولكن،واحدهَكقطعةأصلأصنعالتمثالأنالىالبرايتدكضورأشاروتد

ورجليسرىيدبلاكان،الجديدالعاممنالأولاليومفى،الدكتوروجدهعندما

هذابترميمألبرايتوقام،للسقوطوآيلةملتويةاليسريالرجلوكانت،ئمْنَى

حجرية.قاعدةعلىووضعه،بوصةنصفوالمساميربالإِصمنتالتمثال

منسواهماعلىيتقدمانمدهشانبرونزيانتمثالانكذلكنظرنالفتوقد

حتىسليمةحالةوهوفيصغيرلصبياحدهما،بانحزنوالمرمريةالبرونزيةالقطع

وعقداًرقيقأسواراًويرندي،مخيفةأردافوعظامعريضانكتفانوله،الركبتين

جديرفهوالثالثالتمثالأما.قرصشكلعلىمدلاةلهعنقهحولمضفوراً

الجسد،باقيصممالذيالنحاتعنيختلفنخاتصنعمنراسه،نبالاهتمام

اليمين،إِلىالشيءبعضمائلوهو،القديمالزمنفيالجسممعالرأسأُلحموقد

كلهفالوجه،حيبشرعلىكأنهاوشفاهوعضلاتجادنعبيرالوجهويكسو

حيوية.بفيض

نأعرفناخرجناولما،الخزنخارجوضوضاءجلبةسمعناكذلكنحنوبينما

ونجيبزيدالقاضيولكنللتماثيلسينمائيةصورأيلتقطأنارادتيليلاند
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ناأرادالتيالأشياءعنفحجباهالصورةوسطفييكوناأنعلىأصرامحسن

يصورها.

الاَثاربهْالبرايتتقاريراتصفحاليومباقيقضيتُللاستراحةأويمثوعندما

الحاكممنرسولجاءنامساغوالنصفالتاسعةوفي.جامدكتوروترجمات

جمعةيصحبنالمقرهفذهبنا،الفورعلىوشخصيوبوبإِيلينمقابلةيطلب

الرحمن،عبدالسيدواستقبلنا،م!ثددةحراسةمحروسأبيتهووجدنا،الصومالي

دلفثمطبيبنا،لهقدّمهالذىالعلاجعلىوشكرنا،ورقةترحابرممل،الحاكم

مراتعدةالرواتبدفعقدأنهوهوتفكيرهشغلكانالذيالمرضوعإلىمباشرة

قليلة.سويعاتخلالفيأموالهكليريدوالاَن،لبوب

الحاكمعليهوائنوافقالذىتعزفيالعَمْريالقاضيمعاتفاقناإِيلينشرحت

منالمحليةبالعملةمقدماَمرتباتهاتتسلمالبعثةأنوهومناسباتعدةفينفسه

الدبلوماسيةللبعئةبالدولارالمقابلبدفعالأمريكيةالمؤسسةوتقرماليمنيةالحكومة

معنفسهالشيءيفعلكمابالموقعمشكلتناسيحلماوهذا،واشنطنفياليمنية

.المتحدةالولاياتفياليمنيةالبعثة

يتسلمأنيريدفإنهواشنطنفيوليسمأربفيأنهبماوقالالحاكمابتسم

معيأحضرلمأننيلهذكرتوهنا.السرعةجناحعلىتريزاماريابالريالأمواله

ناحاولتالحقيقةفيولكن،المذكورالاتفاقبسببترفياالماريامنكافيةكمية

النقديهْالسيولةبمشكلاتوسمعتتعزالىقدمتفعندما،الموقفأئدارك

منالمحليةالعملاتمنكميةمعهيحضرأنماكولملشارليتعليماتأصدرت

والأدوية.والأغذيةالإسمنتشحنةيجلبعندماوذلكعدن

فتقدمت،عدنمنشارلييأتيحتىينتظرأنلايستطيعإِنهالحاكمقال
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منمبلغلاقتراضبيحانالىبوبمعالتالياليومفياذهبانوهوآخرباقتراح

وجمعةإيلينأنرغمقلتهمايفهملمبانهتظاهرالحاكمولكن،حينالشريف

.ممتازةترجمةلهترجما

ذريعةيعدموالنفإِنهملبيحانسافرتلوإننيقاثلأأذنيفيجمعههمس

أتركأنجمعهواقترح.لمأربالرجوعمنويمنعوننيبيحانفيبهايحتجزونني

ناأخشيكنتأنيرغمللحاكمالاقتراحبهذاوتقدمت،لوحدهيذهببوب

،مأرببمغادرةلبوبيسمحأنقبلالإمامتعليماتانتظارعلىالحاكميصر

نأعلىترددبدونوافقفقدشخصياًالحاكمبمصلحةيتعلقالموضوعأنبماولكن

.لبيحانبوبيذهب

والقاضيسومساناميرمعناوجاءالمعبدنحوتوجهناالتالياليومصبيحةوفي

رغممنازيدبموقفتاثرقدسومسانأنجليألنابداوقد،محسنونجيبزيد

للإمامالشخصيالممثلالأميرفأصدر،المشكلاتوحلالخلاصفياملناكانأنه

الحفر.عملياتتتموأينومتىكيفحوللناتعليماتهاصدر،

لناتتبينحتىالمعبداسوارداخلمنالرمالجرففينبدأانقررناقدكنا

أربعينبنحومستعينأاليومالجزءهذافيالعملفرانكوبدأ،اخليةUIالصورة

L-للجانبالثيرانكلنقلوطلبالأميرتدخلوهنا.ثورأ Illحيثالمعبدمنمي

سومسانوأمر،الرمالتحتمنهاكبيرجزءمازالطوبلةعمدانثمانيةتقفكانت

ذلكأنلهوضّحتُوكياسةأدبوبكلفورأ،العمدانهذهمنالرمالبإِزالة

البعثةوأعضاءاليمنيينالعمالحياةيهددمماالعمدانهذهسقوطفيميتسبب

قيليلاندالكماندروتدخل؟بالمعبدالأخرىالأعمدةلانهيارسيقودمماوكذللث

تتهاوىوقدقليلاَمواقعهاعنوتحركتارتجتقدكلهاالعمدانهذهانليوضح
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أمامكثيرأبصمدأنالرجلهذايستطعلم.بهاالمحيطةالأرضفيحركةأبسطمع

جزءأنزيلأنعلىللمعبدالأساسيةالحيطانفينستمرأنعلىفوافقمنطقناقوة

.بالعمدانالمحيطةالرمالمن

،مأربإلىعياراتنابإِحدىنحملهأنالأميرطلبالعاشرةالساعةحلولوعند

يقبلرجلالأميروانيرامماعلىتسيرأخذتقدالأموربأنأحسمرةولأول

عالية،معنويةبروحعملنانواصلأننستطيعالطريقهْوبهذه،السليمالمنطق

أصبوع.خلالبالمعبدالرئيسةالمنطقةقاعإِلىالبرايتوسيصل

بعدوعاد،اليومذلكفيالموقععنللحاكمتقريرلوضعسومسانأميرذهب

المعبدإِلىذهبقدانهوعرف،الحاكميجدلمإِنهقالإِذومرهقأ،محبطأهنيهة

أخرىمرةالعملبعرقلةيقنعهأنزيديحاولوربمازيد،ومعهحصانظهرعلى

السياراتإحدىركبناوفعلأ،للموقعنذهبأنالأميرواقترحبآخر،أوبشكل

المعبد.إِلىوتوجهنا

أصدرالحاكمإِنقائلأصاحالسيارةتتوقفانوقبلراكضاًالبرايتجاءنا

بالمعبد،الداخليةالمنطقةعنوالثيرانالعمالكلبإِبعادتعليماتزيدمنبإِيعاز

العمدانحولمنالرملبإِزالةجميعاوامرهمالجزء،ذلكفيالعملبوقفوأمر

نسخعنيتوقفأنجامدكتورالحاكمأمروكذلك.الأماميالطرففيالثمانية

.الرصاصبقلمولاباللاتكسلاالقوشات

،شديدةبحرارةوحيّانايحدثلمشيئاَكأنالحاكمقابلنيذلككلبعد

-:فقلت،الاَخرينمنمسمععلىمعهواضحاًأكونانوفررت

كلامهتسمعلمثمعلاجألكوكتبالطبيبوفحصكمريضاًكنت)ذاه

؟!هذهمنغلطة،وت
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لمأ.إغلطتي

:-فقلت

ويدركعديدةلسنينالآثاردرسألبرايتدكتورإن.صحيحاستنتاجهذا"

هووالمعبدالطبيبهوفألبرايت.المجالهذافيالخطأوماهوالصوابهوماتماما

ستتهاوىفإِنهاالعمدانحرلمنالرمالكلازلتمإِذا،لكميقول)نه.المريض

دأ؟الطبيبتعليماتسماعبعدمموقفكمل!مامتفسرونكيف.المعبدوسيمرت

علىركبتيواضعأأمامهانحنضتلسلطتهمذعنأننيللحاكمأبرهنولكي

لأقفوساعدنييديمنوأمسكنيللغايةالرجلفخجل،رأسيومطأطئاَالرمل

الجولة.كسبتكأننيوبدا،منازعبلاالبعثةهذهقائدإِننيوقالرجليعلى

تترجمإِيلينكانتبينما،مرتفعبصوتوتحدثتزيدللقاضيالتفتوهنا

:-سبيلالذلكاستطاعتمابكلمةكلمة

ويعني،صحيحةغيربطريقةالنفو!قاحدترجمبأنهجامدكتوراتهمتلقدا

اهممنكواحدعالمياالمعروفجامالدكتورمصاففينفسكتضعأنكذلك

هوترجمتهيكتبأنأقترحلذلك.مجالهفيكلهاالأرضيةالكرةفيالمرجعيات

عليهماتطلعلكيعالميأسويأوسننشرهما،الإماملجلالةالترجمتينونرصلللحجر

فإِننيادعائهفىمحقأزيدالقاضيأنوجدناوإذاالدنيا،كلفيالأكاديميةالدوائر

".البعثةمنجامدكنوروأفصلتريزامارياريالالفعأعطيه

جميعهمونظروا،مازحوغيرحازمأكنتأننيرغمكلهمالحاضرونضحك

ثقيلصمترانوأخيراً.أربخأنبعدالكلماتببعضتمتمالذيزيداتجاهفي

وجهةمعبالاتفاقتفضلهعلىالحاكمفشكرتإيلينثتتحدأنإِلىالحضورعلى
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،الأوللمكانهاالثيرانترجعأناقترحنافيهارأيهبغيّرفرصةنعطيهانوقبلنظرنا،

عملهم.الىالعمالوعادالحاكمووافق

بنقلهاالنقوثاتيستشخكانحيثجامدكتورمعالكبيرةللبوابةذهبت

الرئيسهْالقاعة.العقليصدقهالاالمنقوشةالقطعكميةأنليوذكر،الورقعلى

تتألفنفسها4والأرضب،أربعأوثلاثطبقاتبشكلالمنقوشهْي،لحجارةمحاطة

منمَوثبنالبرونزمنلوحينهناكأنالطالعحسنومن،منقوشةحجارةمن

ودعواتهمصلواتهميكتبرنكانوايبدوفيماالجميعإِنالبرايتويقول.وسالمين

إنهشكولا،المعبدفيويعلقونهامنحوتةحجارةعلىأوبرونزيةلوحاتعلى

لعدةالعادةهذهاستمرتوقد،الطقوسبهذهصلةلهارالًجةبْحارةهناككانت

معظملهتعودالذيالتاريخوهو.مقالثانيالقرنبعدقمتهاوبلغتةصون

يأخذونالناسأخذ.مقالثانيالقرنبعد.اللوحاتتلكعلىالمنقوشةالكتابات

منازلهم.بهاليبنوانفسهاالمنقوشةالحجارة

منثورلراسمصقولتمثالعلىفيهعثرالذيالمكانإِلىجامدكتورواخذني

يعرفكانالذيلمأالمقه"الإلهيمثلدائمأالثوركانيمةالقدسبأوفي،الأإيضالمرمر

.1(ثور5ضها8،أسماءبعدة

فينفسهاللحياةرمزأنهابما،السبثببالدينوثيقةصلةذاتالماءوكان

المعبد،داخلالقرابينومصاطبالمذابحمنالعديدعنالكشفتموقد؟الصحراء

المنقوينزالثوربرأسمزبنةفرهةعندينتهيالوسطفىمجرىولهاتتضابهوكلها

ماأوبلقيسلعهدتعودربماالاَنحتىيحفرلمالذيالجزءفيبئروهنالك.عليها

قبلها.

،لقصرهبالسيارهأخذهويرجومرهقالحاكمبأنليقولجمعةجاءناذاكوعند
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فيوأنامأربنحوالسيارةوقدت،ونجيبوزيدالأميرفيهمبما،الجميعوركب

يطبخانكانهماللحاكمطويلاَيهصعنانزيدلاحظتولكني.النش!رةغاية

زيارةأولعندفيهااعتقلناالنيللغرفةأدخلناالحاكممقروصلناولما.ماشيئأ

علىأنهدراميةبصررةالحاكمأعلنالزمنمنفترةوبعد.الماضيالموسمفيلمأرب

اغتيالكانهذلكفكان،بحوزتهالتي"اللاتكسأاوراقكليسلمأنجامدكتور

.جامالدكتورالكتابيةالرموزفكلعالم

حقيقةتذكرتوفجأة،ساعتينلمدةمعهومنالحاكموبينبينناجدلئار

قيمةذاتلي!ستاللاتك!أوراقأنوهي،قبلمنذهنيفيتخطرلمبديهية

ولكنهم،الدرجةلهذهنثمّنهانحنولماذاهيمايعرفونولا،اليمنيةللحكومة

إِيلينجادلتهموقد.قيمةذوأنهيظنونشيءأىعلىيستحوذواأنيريدونفقط

ورغم،تنادىلمنحياةلاولكن،الإِمامجلالةوبينبينناالعقدنصوصإلىامتنادأ

تذرفأندونقبلمنثلاثحملاتظروفمعناوعاشتصلبةفتاةإِيلينان

وغادرتبالبكاءوأجهشتانهارتاليومأنهاإِلا،ا،ياممنيومأىفيدمعة

،عادةاليمنفيالاجتماعاتتصلهاالنيبالنتيجةاجنماعناانتهىوهكذا.الغرفة

شيء.لا:وهي

علىعاطفيأأثرالاجتماعمنباكيةوخروجها)يلينمرقفانالواضحومن

بينناالمواجهةآثارلامتصاصاليومذلكفيالإجراءاتبعضاتخذفقد،الحاكم

إِيلينولكن.بقصرهالنساءجناحلزيارة)يليندعوةفيذلكتمثلوقد،وبينه

أصررناأنناغير،الدعوةتلبيةفيرغبةأىلديهاتكنولمالأمربادئفيتمنعت

كا.البعثةأجلمن5الدعوةتقبلأنعليها
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الثلاثونالفصل

!الهروب

العملهمومعنافخفّفتالحاكمبمنزل"الحريم!جناحقصةعليناإِيلينقضت

-:وقالتالشيء،بعض

منصداهيأتينيهمساَأسمعوكنت،مظلمأبهوأصغيرقأمَةٌادخلتني"

ا،قل،علىامراةعشرينأمامبيفإِذاستارقأحدهمرفعثم،بعيدقمسافة

وغريبة.جديدقلعبةكأننيفييحدّقنوكنومزركشةزاهيةملابسيرتدين

اندهشواوبالطبع،الأخرياتوتبعتهاوحيتنيالحاكمزوجةتقدمتوأخيرأ"

برقّة،عاملننيلقد.وأكثرأكثرمنيفاقتربوا،العربيةأتحدثاننيعرفوالماكثيرأ

بشرتيوتحسسنلمسننيلذلك،حياتهنفيأوروبيةامرأةيشاهدنلمولكنهن

أحمر9عنوسألن،القدمينأخمصالىالرأسمنشديدبحرصوفحصنني

احمراصبعفأخذن،ليرينهحقيبتيمنأصبعأوأخرجتلهنفشرحته،"الشفاه

ساعتيعلىوعلقن.الشفاهعلىيضعنهأندون،وجوههنولطخنالشفاه

.شعريتصفيفوطريقةوملابسي

الحاكمزوجةوجل!ست.والزبيباللوزمنضخمطبقومعهبالشا!ليوأتينإ

مهندمةالحاكموزوجة؟حوليالأرضعلىالأخرياتوجلستصريرطرفعلى

عشرخمسةعمرهافتاةوهناك.فاحماسودوشعرهااللونوبيضاءوجميلةوانيقهْ

سمراء.وبشرتهاخضراءوعيونهاأشقروشعرهابدويةملابسترتدىربيعأ

والكحل،ومكحلتانواسعتانوعيناهاخفيفودمهارشيقةىأخرسيدقوهنالك

ولماأطفاللعدقأمأنهااتضح،عيونهمفيكثيراَالعربيستخدمهاسوداءمادق
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فيالمذكوراتالنساءتشبهالبدوبةالقبائلمنرىأخوسيدة.بعدالع!ثرينتبلغ

أسودوشعرهااللونسمراء،وغموضوسحرحسنذات،،وليلةليلةالف!

تحتاجه،لافعلأوهيوجهها،علىتجميلمساحيقأىهنالكوليسجداً،وطويل

رضيعة.طفلةحجرهافيوتحمل،باليمننادرةمزاياوتلكورشيقةطويلةوكانت

ذلك(منتعجبنللبعثةبالترجمةوأقومكسكرتيرةأعملبأننيأخبرنهنولما)

معهنوتبادلت.الحجابلبسوعدمالرجالمعجلوسيهوفهمهيستطعنلموما

.أوودعتهن،البسيطةالهدايا

زوجا!إِحدىبأنوقالجمعةقابلنىِللاستراحةطريقىفيأناوبينما"

كنتأنيورغم.كذلكأزورهاأنوطلبتالحاكملحريمبزيارتيسمعتالقاضي

أتسببلاحتىلهاأذهبأنفضلتاننيإِلاأخرىلزيارةمستعدةوكيرمرهقه

فقط.أربعسيداتأمامنفسيووجدت،3خردرجاًطلعتوهكذا.مشكلةفي

الثمانيهْذاتوالحجولةالجميلةابنتهاليوقدمتالبابعندالقاضيزوجةقابلتني

كمنزلالأمروليس.الرضعوطفلهاالقاضياختابنةوقدمتربيعاَ،عشر

وطلبتالآلامبعضمنالزوجهْشكت.وكريماتودوداتسيداتإِنهن،الحاكم

لهاالطبيبأحضرأناقترحتولكني،دواغلهايرسلعلهالطبيبأخبرأنمني

طيبرجلإِنهقائلةأقنعهاأنوحاولت.ترددتانهاغيرليفحصها،بالمنزل

.،أطفالأربعةولهومتزوج

.!والزبيباللوزمنكميةوحملونيودعتهموأخيرأا

و)يلينأناالمساء،فيلهوذهبنااليومذلكنفسفيأخرىمرةالحاكمطلبنا

أمرأنسي)نهالحاكمقال.والخجلالحرجغايةفيالمرةهذهوكان،وجمعةوبوب

الطائرةبنفع!الإماممنرسالةوصلتهفلقد:السابقالاجتماعفيبهيبلغنالمهاماً
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الموجودينبصيودكفاريروجورجماكولمشارلىإِنتقولتعز،مناحضرتناالتي

عقدتوقدوجههفيحدقناولما.مأرببدخوللهممسموحغيرالآنبعدن

نأموضحأل!مامأبرقوقدالأمرهذامنبالخجليشعربأنهقال،السنتناالدهثة

والبترولكالأجهزةللعملضروريةبأشياءمحملةسنكرنبالذاتالقافلةهذه

اللحظة.تلكحتىالإِمامجلالةمنرديصلولم؟والأسمنتوالدواءوالطعام

يعرففهو،القافلةيننظرولمبنقودهالحاكمطالبلماذاعرفتاللحظهتلكوفي

البتة.تحضرلنأنها

الجرموزىأنتذكرت.للمنزلراجعينفقفلنا،للحاكمنقولهر"لديناكانما

بالقافلةسيأتيشارليأنلهأكدنامابعدتعزمنالطائرةلاقلاعبالإِذنجاءنا

نفسيأمرالإِمامنفسوالآن.المهشممةالعمدانلاصلاحبالاسمنتالمحملة

لي!)نه؟التناقضهذاما.اليهاالقافلةدخولبعدممأربيبلغانالجرموزي

.مأربفيلعزلناالاصرارسبقمعمخططهمؤامرةبلالأمر،واقعفيكذلك

-:جمعةتساءلوهنا

أنهمنضمنكيفإِلينا؟الانضماممنوالآخرينشارليمنعوالقداصاحبيا)

1(؟المالليحضرلبيحانذهبإِذامأربإِلىبالرجوعبلبوسيسمحون

خبيربلاسنكونفإِننابوبذهبوإذا،السؤالهذاعنالأجابةيعرفأحدلا

نواصلأنإِلاأمامناوليس.الفورعلىالسفريةتلكفألغينا،السياراتشؤونفي

وأن،عدنمنالقادمةالقافلةعنتعزمنالاِفراجأنباءتصلناأنمتمنين،العمل

غثرقدالأميرأنوجدتالصباحفيالموقعوصلتولما.عامبشكلالأمورتتحسن

تحتهامنالرمالوتزيلالثمانيةللعمدانالثيرانتعودبأنوامرأخرىمرةرأيه

سافربشكلانضمالذممطالإِماملمندوبأسوقهاجديدةحجةهنالكليس.كلية
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يتصرفلاالأميرأنأزعجنيوما.لمثكلاتناالأساسيالمصدرعنانزيدلمعسكر

.المباشرةأوامرهتكنلمإِن،الاِمامبمعرفةولكنزيدمنبأمر

بذهنيخطرتفكرةوأول،وجمعةبوبمعلأتشاورالمعسكرالىعدتُ

نكونالطريقةوبهذه،لوحدهماليمنيينوتركالمعبدمنالبعثةأعضاءكلسحب

الأمير.منالمدمرةالتعليماتهذهنتيجةسيحدثمانتحملولاأيدينارفعناقد

فقدالأجواء،فيمزعجه)شاراتهنالكً؟الشديدبالحذرنصحناجمعةولكن

السلام":قائلأبحراستناالمكلفينالجنودأحدحيّىبوبأنالبارحةليلةحدث

ما)ساءةالتصرفهذاويعتبر،قدمهأمامبصقأنإِلاالجندمنكانفما"،عليكم

العمالبنايظنماذا،الموقعمنانسحبناواذا.الإِسلاميالعالمفيإِساءةبعدها

المحلية؟بالعملةسيولةمشكلةنواجهونحن،بحقوقهميطالبواالن؟يفعلونوماذا

نحاولوأنالأوضاعتتحسنأنأملعلىالعملنواصلانهرالرحيدالحل

قيليلاندالغداء،بعدللموقعفرجعناالأمور؟مجرىلتغييرحلعنالبحث

،في.اللقطاتبعضلأخذمأربسدلمنطقةوذهبنا،وشخصيوإيلينوسكارف

-:وقالمتجهمأحمعةجاءنيالمساء

تائلاتعزمنالإِمامأبرقهفمْد.واعتذارهتحبتهيبلغكالحاكمنإٍ.صاحبيا"

يوقفغدأ،عملهنالكيكونفلناليوماللاتكسجامدكنوريسلململوبأنه

!.والقافلةشارليعنبالإِفراجالحاكمتوصلأخرىمرةالإمامرفضكما.فوراً

ودوائهاْواكلهاكوادرهامنالبعثةلحرمانالراميانحططتبلورفلقدوهكذا

تنفد،أانأوشكتوالأدوية،واحدأسبوعلمدةيكفيالموجودالطعام؟ونفطها

طالبأأالخارجيبالعالموالاتصالبرقياتإِرسالفيوفكرت.كذلكوالبنزين

.مأربتغادرلنالبرقياتهذهإِنإِذفتيلا،تجدمممالاربماولكنالنجدة
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وشستروبوبوإيلينجامدكتوروهمالأركانقادةمعحرباجتماععقدت

علىالبقاءإِنها،الآثارهيالمسألةعادتما:واحدشيءحولواتفقنا،وجمعة

لاعطائهممستعدبأنهجاموذكرأبسلاماليمنمنننسلكيف؟الحياةقيد

التوتر.حدةمنسيخففذلككانإذااللاتكص

لبيحانللذهابالمناسبالشخصهووبوب،الخارجيبالعالمالاتصالمنلابد

المالمنمبلغإِحضارهوهناالمعلنالسببولكن،للعالمرسائلنابثهناكومن

وقمنا،الغدصبيحةللسفرسيارتهيعدبوبواخذ.بالحاكمالخاصالدينلرد

المتحدةللامالعاموالأمينالأمريكيللرئيسستوجهالتيالبرقياتبكتابةنحن

-:كالآتيالأمريكيللرئيسالموجهةالبرقيةوكانت،مؤسستنايرىولمد

الرئيس!سيدى"

مملكةعاصمةمأربفيالعاملةالإِنسانلدراسةالأمريكيةالمؤسسةبعثة"إِن

أرواحفإِنأحمدالإِماممعبشخصكمتتدخلوامالم.خطيرمأزقفيباليمنس!بأ

وفي،للنوموخلدنالغرفناوآوينا.دأفيليبسوندل.خطرفيالأمريكانالعلماء

غرفتيدخولمنجمعةيمنعونوهمالحراسصوتعلىصحوتالباكرالصباح

ذروتها.شارفتالأزمةانفيشكايهنالكليس.جدأخثشةمعاملةويعاملونه

لبوبشيءاكطحدثوإذا،جمعةشقيقعثمانمعهبوبيصطحبأنقررنا

بوبحملوهكذا.ونشييدعذاءفهو،الأقدامعلىسيرأهويواصلأنيستطيع

همَّوعندما،للسفرواستعد.جوربهفيالرسائلوأخفى،معهمخفيةالأفلام

وبجوارهبوبتحركوأخيراً،دقيقةبصورةتفتيشهتمالصباحفيالمعسكربمغادرة

لله.والحمد،بيحاننحوعثمان

يحاولبألاويخبرهعدنفيبشارليويتصلالبرقياتبوبيرسلأَنهوالاتفاق
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البتة.مأربالىالمجيء

الحجارةإِحضارطلبإِذ،أخرىشاذةتعليماتالأميرأصدرالعملموقعوفي

نأقررنافقدباللاتكسيختصفيماأما.قبلمنللمخزننقلتالتيالمنقوشة

العملومواصلةبالتسويفوذلك،الزمنمنمزيدألنكسبالمسألةهذهنستغل

طلبهاالتيالمهمةإِنجازعلىحريصونكأننانبدولكيالنقوشاتاستنساخفي

.الإِمام

ومعنىالإمامقبلمنتعزفيمطلوبالحاكمإنقائلاجمعةجاءنيالغداءبعد

جنودأسمعإِنهجمعةوقال.كابحبلاالجنودرحمةتحتسنكونأنناذلك

منوأول.البعئةأعضاءمنجزءلقتلطريقهأفضلحولالبارحةيتناقشون

فانهمإيلينأما.وندلثمبوببعده،جامدكتورهويقتلواأنيريدون

.أخرىمرةأحدبهايسمعولنسيختطفونها

فإنهينفذهلموإذالجامسخيفأأمراًميعطيالجنودأحدفإِنالقتلكيفيةأما

عليهسيطلقونفإِنهملحمايتهوندلجاءوإذا،آخرونومعهبالجنبيةسيهاجمه

.مكانكلومنالحيطانمنالنار

هذافييتناقثونوهمالجنودبعضمنجمعةسمعهكماالسيناريوهوهذا

الشهودمنعدداًيجمعواأنيستطيعونالجنودفإِنالاغتيالاتتتمعندماالأمر.

فإِنهمالبعثةأعضاءباقيأما.الخطئونهمالبعثةجماعةبأنزورأيشهدونالذين

منأعظمهولهنالكليس.أنفسهمعنللدفاعفرصةيعطوهمولنسيعتقلون

إِنني.البتةصوابهميفقدونفإِنهماستثيروااذاالذينالغرغاءرحمةتحتتكونأن

التجربة.بحكمجيدأذلكأعرف

وخبرهماليمنيينمعكثيرأعاصقفقد،جمعةقصَّهاالتيالروايةأصدقإِنني
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،جيدةحالةفيإِحداها:بالسياراتالخاصالوضععنشسترمعتحدثت.أتمام

المولداتبنزينمنالاستفادةفيمكنللبنزينبالنسبةأثا.لبطاريةتحتاجوالثانية

مأرببينالصحراءقطعفيالسيارةهذهإِمكانيةعنصألتهولما.الكهربائية

حالةفيلجرهاموجودغيرالون!ثن،ن،تستطيعلاقدشستر)نهاقال،وبيحان

بالمؤسسةالعاملينفيهمانأخذ،السيارتيننستخدمأنفقررنا.الرمالفيالغوص

لأنالباكرالغدصباحفينغادرأنيجبأنناشستروراى.أغراضأىبدون

صوبالباكرالغدفيالقيامعلىرأيناواستقر2خر،مشوارلأىبكفيلاالبنزين

وقال.الخطةهذهعلىالجميعووافق.شستراستصلحهالذىالطريقعلىبيحان

المصيروانتظارالبقاءمنأفضلولكنهبالخاطرمحفوفالهروب)نجامدكتور

الصوماليينحتىنخبرلمولكنوجمعةالبرايتوأخبرنا.ينتظرناالذىالحالك

لتعبئةطريقةايجادمنجمعةتمكنودْد.أحدأيخبروالالكيمعناالعاملين

ذلكبعدوالمشكلة.صاعاتخمسخلالفيالمحليينالموظفينأحدلدىالبطاريهْ

ثمانيةوهم،اليمنخارجمنجلبناهمالذينالآخرينالمرظفبنننقذكيف

.(تسعةوعددنا،إِلينااضافة)،ومصريانصوماليين

سينمائيبتصويرسيقومقيليلاندبأنإِشاعةنشرناالغدصباحتحركناولتغطية

المشروعفيالمشتركينكلتضمأناللقطاتلاحدىويريد،الصباحفيالمعبدفي

وجدقدالمبررفإِنولهذا،بالمعبدالناسكلحضورمنلابدولذلك،بالمعبد

قيليلاندأخذوقد.المعبدإِلىنظافةوعمالطباخينمنبالمعسكرالعاملينلذهاب

نأدائماالمسؤولونويحاول،العمنيونبهافرحوقدوالأفلاماللقطاتمنكثيرأ

لاتسوىمعهمشيءأىيحملوابألاجماعتناأخبرتثم.الصررفييظهروا

الحمللتخفيففقطليسوذلكيرتدونها،التيوالملابسالهامةوا،وراقالتصوير
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المعبدمنرحلتنانبدأأنويجب.الجندفضولنثيرلاحتىولكنالسيارتينعلى

الحراسشكسيجلببيحانإِلىالطريقنحوالمعسكرمنالتحرك:أسبابلعدة

لحاميةبرقيهَسيرسلونفإِنهمنيرانهممنأفلتنالووحتى.النارعليناوسيطلقون

أقلهناكوالجنود،أسهلفهوالمرقعمنالتحركأما.سبيلناتعترضلكيحريب

يصدقواأنيمكنلااليمنيينأنصالحنافيكانتالتيالعواملأهمومن.عددأ

وهذه،ويهربالثمينةوالمعداتالأجهزةهذهكلوراءهيتركعاقلاَإِنساناًان

البشرية.الحياةمنقيمةأكثرتكونقدلهمبالنسبةالأضياء

منكلعلىبالضبطمكانهواحدلكلحددناالعشاءتناولأثناءفي

لخزاناتوأضيفالأخرىالسياراتمنالبنزبناستسكبوقد،الحيارتين

شستر)ن)ذذلكفيغريباَشيئاَأحديلاحظولمبهما،سنهرباللتينالسيارتين

السينمائيبالتصويرالجنودسمعكما،السياراتوصيانةلَصليحفييعملدائما

منظراَوكان،السيارتينفيللشربوماءطعامأجمعةخبأوقد.الغدصبيحة

فيالتصريراجلمنالسعارتينيضظفوهوالصوماليالعاملترىأنمضحكأ

لتجربةاستعداداًمبكرينالنومإِلىيخلدواأنالجميعمنوطلبت.التالياليوم

تركناهاوإلاأفحصها،أنأريدلأننيجوازاتهمالصرماليينمنجمعةطلب.الغد

جمعةواعد.معنالأخذهاالهامةوالمذكراتالورقعن)يلينوبحثت.وراءنا

والنصفالخامسةالساعةوحتى.رصاصأوعبأوهاوالم!دساتالبنادقوشستر

لالكيالسيارتينفيوالبنادقالماءيضعواأنوشسترجمعةيستطعلمصباحا

النظر.يلفتوا

بهدوءبهالمناطالدوريمارسالمجموعةمنواحدكلأخذالصبحانبلاجمع

فبراير21الثلاثاءوهو،عادىغيرتاريخالِحملاليومهذاوكان.عاليةوكفاءة
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دقيقةوالأربعينالسادسةالساعةوخرجت.لنكولنميلادعيديومفهو،أم529

المبكرةالمواعيدوهذه،اربعدقائقبعدالثانيةالسيارةبيوستلحق.مقررهوكما

.عنانزيدأوالأميرأوالحاكمتجنببغرضهي

نأبدونالسياراتفيوالأسلحةالماءوضعواأنهمففهمتبرأسهشسشراشار

حتىالسيارةمحركأدرت)نوما.الفاخربفرائهاإِيلينوظهرت،لذلكأحدينتبه

أيضأالأخرىوالسيارة.الجنودومعناالسيارةمعيوركبواونجيبالقاضيظهر

البطارية.شحنتمأنبعدجيدةبحالةوكانتتحركت

أشعتهاترسلالشمسوبدأتوصحو،منع!ترصباحفيالمعبدنحواتجهنا

وهيبالمرآةشيسترسيارةورأيت.الرمالعلىتنعكسمستطيلةظلالاَفتحدث

جنبإِلىجنباًسيارتاناتسيرحتىقليلاالخطىوأبطأت.الجنودبعثراتمحملة

علىووقفنا.التصويربعدثانيةمرةبهنقومعندماشكاًذلكيثيرأندونمن

مضبوطوبتوقيت.سهلاَمنهاالتحركيصبحنقطةفي.المعبدمنالأبعدالطرف

لهسمحوقدباللاتك!،نصفهإِلىمليءصغيربرميلومعهجامدكتورنزل

نحن):لهماوقلتونجيبزيدهبطوكذلك.الجنودمعهوهبط،باستخدامه

مكانيأخذالرجاء،عنانزيدالقاضيأيهاوأنت،أفلاملأخذقريباسنسير

(.دقائقبعدنعودحتىفيليبسوندللتصبح

عجلةأمامجمعةجلس.للسبارةبهدوءوعاداللاتكسجامدكتوروضع

معهركبتإنوما،ومحسنزيدمعبعفويةأتحدثووقفتمتفقهوكماالقيادة

إِذاالجنودعلىللردتفرغتقدكنتوبذلك،ضسترخلفالسيارةانطلقتحتى

ماوكلغرةحينعلىأخذناهمففدساكنأ،يحركوالمولكنهمشيئأ،لاحظوا

وجهه:علىكانالذىالتعبيرانسىلنالذىعنانلزيدباستغرابالنظرهوفعلوه
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يخالجنيولم،أتبينهلمشيئاقائلينالجنودصاحثم.معانيهااسمىفيالحيرة

فيكنتلأننيالنارباطلاقبدأواإِذاالجنودعلىالنارسأطلقكنتأننيفيشك

ممسكأكنتأننيإلىبالاضافةبها،أحسواالتيبالمفاجأةأح!لم)ذأفضلوضع

منالاَخرالجانبعلىالواقفينالجنودأخىكنت.يدكلفيكولتبمسدس

بوار!الشاحناتبفضلالبصرلمحفيبنادقهممدىعنابتعدناولكننا،المعبد

.الممتازةلماواقن

يخبرأنقبلالوقتبعضسينتظرولكنهالفورعلىنوايانازيديدركربما

وا،الوقتمنساعةنصفيعطيناقدوذلكالأمير،سيستشيروالحاكم،الحاكم

سيخطرونذلكوبعد.ونصفساعةذلكيأخذفقدشديدةحيرتهمكانت)ذا

قبلناالخبريصلهل.طريقنامنأميالخمسةبعدعلىوهيحريبحاميه

حريب.وأدىنصلعندماسنعرفهماهذاأمامنا؟الطريقويغلقون

يعملاللاسلكيأننعرفونحن.البارحةليلةوشسترأناذلكفيتناقشنالقد

عندمامتأخروقتفيالرحلةنبدأأنيمكنناوكانصباحأ،والنصفالثامنةحتى

وتصبحفتفتتالرمالالشمستلهبالثامنةبعدولكنمتعطلاً،الراديويكون

.الرمالمغالبةفيالمجهودبسببالسياراتتتعطلوقدصعبةفوقهاالقيادة

الكثيرةبأصئلنهمالمعبدعلىصيطلانوالحاكمالأميركانتأخرنالووكذلك

حريبوادىوصولهوعليهراهنامافإِنلذلك.وكبيرةصغيرةكلفيوشكهم

.مأربحاكممنالمحتملةالرسالةقبل

ومرنا،المواقعمعهوتبادلتالسيارةيوقفأنجمعةمنطلبتعشردقائقبعد

بداتذلكبعد.مشسكلةبأيةنمرأنوبدونتوقفبدونماعةلمدةذلكبعد

التلوعبرت،الركابكللانزالاضطررتمنهاواحدأولوفي،العاليةالكثبان
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الشسرأشعةأصبحت،هامزمنمناوضاعالشيءبعضتأخرناولكننا،الرملي

الرؤية.يعتمغبارهنالكلي!وبالتاليرياحهنالكليستولكنحارة

حولالون!قجنزيروربطنا،السائبةالرمالفيشسترسيارةتوقفتأخرىومرة

ومرة.السيارتينأنقذناوهكذاالسيارةنحوهوتحركتمنامسافةعلىصخرة

وقدت.أدنىأوقوسينقابحريبواديوأصبح.هنادقيقةثلائينأضعنااخرى

فصاعداً.الاَنمنالمقدمةفيأكرنحتىشسترسيارةعلىمتقدملموقعميارتي

يتطلعونوالآخرونجمعةوكان،المسطححريبواديفوقيمكنمابأسرعوسرنا

.يحدثلمشيئأولكن،بجمالهمخارجينالجنوديرونعلهمحريبجهةإِلى

علىالعساكرمنضخمةكميةرأتفقدصوتهاباعلىتصرخإيلينسمعت

لشستر:تصيحاِيلينوأخذتشستر،سيارةباتجاهيركضونوالجمالالجيادظهور

لكييسارأوانعطفالجنودرأىأيضاضسترولكن"ضستراياأسرعاأسرع)

فعلاَ.ذلكمنوتمكن،رصاصهميتجنب

نجت،قدالأخركطالسيارةأنعرفمثلماأسرعتُثمقليلاَ،السيارةأبطأت

جناهماكلوذلككثيفأ،غبارأخلفناتاركينالواديمنخارجينكلاناوأصرع

منا.اليميون

وقدالحدوديحنرمونلااليمنيينأننعلمولكناالخطر،منطقةمنخرجنالقد

بسرعةوسرنا.اعتقالنايستطيعونبأنهمأحسواإِذابيحانواديفيلنابدخلون

بوبمنرسالة)نها.بورقةلنايلوحالبدومنصبيأجمعةرأىأنإِلى،عادية

فقدلذلكعوضالشريفولاحصنِالشريفيجدلمبأنهتقولبيحانفيكتبت

لهذهطربناوقد.البرقياتليرسلعدنالىبريطانيجريسلاحطائرةركب

لنأنهمذلكيعنيعدنيغادرواأنقبلودكوجورجبشارليلحقفإِذا.ا،خبار
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معناهفذلكاليمنخارجالبعثةفىالمصمتركينكلاصبحوإذا،اليمنالىيذهبوا

الخطر.منطقةخارجأنهم

بهااحسسناالتيالسعادةفإِنالجوحرارةورغم،بيحانوادىدخلناهناكومن

.سعادةتعادلهالا
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والثلأثونالحاديالفصل

مضادةواتهاهاتاتهاهات

بيحانفيحيانامناولهمناصربنصالحوالشريفعوضالثمريفكان

التيالبَغيضةالعدوانيةوتلكالحارالاستقبالهذابينمفارقةمنلهاويا،القصب

مرةبهاوتستمتعبحريتكتحسأنرالًعشعورمنلهوياافكيهابينمنهربنا

اأخرى

ركبتيهعلىجامدكتورجثا،الوصولبسلامةبعضأبعضنانهنئكناوبينما

الحريهاعاشتقائلاًتوهتفالرملوقثل

فاجتمعتُ،،بعدنمهمةفيكانااللذينا،ميرونجلهحسينالشريفنجدلم

فيأمنناموضوعلنناقشىناصربنوصالحعوضبالشريف،جمعةوبصحبتي

وقدشهورقبيلواليمنبيحانأهلبيندائرةكانتبحربسمعنافلقد،بيحان

جادأناصربنصالحالثمريفوبدا،فيهوصلناالذنطاليومذلكفياليمنيونيهجم

نفسها.اللحظةتلكفيمشتعلةمعركةهناكإِنوقال

للذودمستعدونوهمكنفهمفيمأمنفيأنناالمسؤولانهذانلناأكدولقد

بيحانمث!ارفالىأرسلتلْداستطلاعيةقراتبأنجمعةوذكر،بأرواحهمعنا

مباغثيمنيهجوميتمأنالمستبعدومن،غازيةجهاتهناككانتإذامالترى

الليلة.تلكفي

غائبأ،كانالذكطالأميربقصروأنزلناوفادتناعوضالشريفأحسنوقد

بهذاونحنحرلهانجنمعوجبةأولوكانتالعشاءلتناولسوياكلناوجلسنا

أثناءفيإِيلينعوضالشريفوخاطب.طويلزمنمنذالنفسيةالراحةمنالقدر
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كانمسلحأقاتلأأنيومبنقبلأخبروهقدجواسيسهإِنقائلاًاسقهوةقدحتناول

أثبتتهوبما،تصفيتيوهيمحددةمهمةلتنفيذمأربالىمتجهأصنعاءغادرقد

فيمائةصحيحةوأخبارهممصداقيةلهمالشريفجواسيسفإنالسابقةالتجارب

سعادتيوزادت،الحياةقيدعلىمازلتأننيغامرةبسعادةفأحسست،المائة

منفردلكحياة)ن.أحياءالبعثةأعضاءكلفوجدتويسرىيمنةتلفتعندما

فيالجسيمةالخسارةورغم،(اللهبعد)الفريققائدمسؤوليةهيالفريقأفراد

حصلةأعضاءكلبحضورفالًقةكانتسعادتيفإِن،العلميةوالمنجزاتالأجهزة

أحاولوظللت،ودكوجورجثارليمنكلحياةعلىقلقأكنتأنيبيد.مأرب

البرفبةنرصلأنوحاولنا،الموقفلتوضيحببرقيةلهمابعثأنالليلحلوال

برقيةفارسلنابها،تمرأنللقافلةلابدوالتياليمنيةللحدودالسابقةالممحطات

صباحأالرابعةالساعةتماموفيوأخيراًوالمحفد،والصعيدموديهمحطةمنلكل

نأقبلبثارليالاتصالمنتمكنوابأنهمتقولعدنفيبوبمنبرقيةوصلتني

.عدنإِلىعائدةطريقهافيالآنوالقافلة،الموقفتداركوتماليمنيةالحدوديصل

أخيراً.للنومخلدتالمفرحةالأخبارهذهوبعد

لمنااستقصحيثبلحارثفبيلةبمضاربمارين،الصباحفيتمنمنحوسرنا

فيعليالثيخمعوجلسناحارأ،ايصصتقبالأبحر!اللهعبدوالشيخعليالثيخ

ومنذلابنهعليالشيخفالتفت،مأربفي!ناجرتطماجمعةلهروىحيثخيمته

لماللهعبدالشيخفإِنالبريطانيالجوممطالسصلاحطائرةركبتحتىاللحظةتلك

هكنبوئامتومالسيرقبلمنالطائرةتلكجاءتناوقد،واحدةثانيةولادفارقني

.بعدنالبريطانيالعامالحاكم

بيحانفيوجودهعدمعنمعتذراًبعدنلناليلةأولفيحسينالشريفزارنا
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-:قصةلناروىثملها،وصولناأثناءفي

ومنجميلتانوالبنتان،عرضانأمامهوكان،يتزوجأنمرةالشيوخأحداراد"

فطلبمعيناً،مهرأطلبوالديهمامنوالدوكل،الاجتماعيوالوضعالسننفس

ترددبدونالأولىعلىالثيخوافق.فقطريالمائتيوالثاني،ريالالفيالأول

ذلكلأنمهراَبأغلاهمايظفرانأرادلأنهتريزامارياريال0002يدفعأنوقرر

".صعبأمرعليهاالحصولأنيعني

-:قائلاَنحوىالشيخوالتفت

استقبالاستقبلتحيثلبيحاناولأأتيتفقدحسينالثميخأيهاأنتأما"

لمأربتذهبأنوفضلت،ريالالمائتيذاتبعروسناتقنعلمولكنك،الملوك

".تريزامارياريالالفامهرهاعروسلأنها

الشريفمناطلبوقد.طويلألهوصفقنا،القصةلإكمالالشريفاحتاجوما

ولكني.فيهاثريةالأحفرياتناونواصللتمنعنعودأنصالحالأميروابنهحسين

فيوودعتهما،اللهثاءإِنيومذاتنعودقدإِننالهماوقلتحزينارأسيهززت

اللحظة.تلك

بعضهنالكأن،مغادرتيقبيل،عدنفيالأمريكيالقنصلأخبرتولقد

)رادتنا،عنخارجةلظروفسدادهانستطعلممأربفيعلينامستحعْةديون

بمجردالمبالغهذهلدفعاستعدادعلىأننااليمنيةللحكومةيؤكدأنمنهوطلبت

لهمدخللالاَخرينوليسأنفسهمالمعنيينالعمالستصلأنهامننتأكدأن

والصحافةالأنباءبوكالاتمحاطاًنفسيوجدتالتالياليومصباحوفي.بعملنا

ومتنوعة.متعددةاتهاماتمنعنااليمنيةالصحافةروجتهعمّايستفسرونالعالمية

نشرتفقدصنعاءفيتركناهاالتيالمعداتبسببالماديةخسائرنالجسامةونسبة
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-:كالأتيوهو،العالميةالصحافةفياليمنلاماممفتوحاَخطاباَ

تعز.-الملكيالقصر-الدينحميداحمدالامامالجلالةصاحبالى5

زملائيحياةانقذأنسبيلفيدولارا!مئتىقيمتهابمعداتضحيتلقدا

أهممنهيمأربفيالموجودةالأطلال)ن.والصوماليينوالمصريينالأمريكان

أمطنالقد.تمامأمتفرْدشيءهوالمقهومعبدالعالمفيالمتبقيةالآئاريةالكنوز

منخطرفيفإِنهوتحميهشخصيأتتدخللموماالمعبدهذامنجزءعناللثام

هامأ.وعلميأ)نسانيأمعلمأالبثريةستفقدوعندئذبهالمحيطةالبدويةقبائلك

ووثائقعلميةوأجهزةومولداتسياراتمنتركناالتيالأشياءقيمهْتقديرالرجاء

بهايعبثلاحنىاكتشفناهاالتيالأثرياتتحمواأنأرجوكماومنمْوشات

المفتوحالخطابلهذالجأتلقد.الدياربتلكالمنفلتهالقبائلوأفرادموظفركم

جلالتكم.مقابلةفيأفلحلم!لأنني

فيليبسوندلمخلصكم

،الانسانلدراسةالأمريكيةالمؤسسة"عن

اليمنبعثة

الممتلكاتمنشيءلاسترجاعونصفعامأاستمرتحملةبدايةتللثكانت

منشارلىبهاعادالتيالقافلةفيعوضناكانولقد.ماربفيتركناهاالتي

تسمحقدالتيوالامكانياتالمعداتبعضنمتلكأنضشافرجدنا،الينمشارف

بعد؟ماذاثمةالطبيعيالسؤالثاروهنا.استكثمافيةكبعثةنشاطاتنابمواصلةلنا

نبداثمجراحنا،تلتئمحتىلبلادناونعودأطرافنانلملمانهوالطبيعيالوضع

آثاريةمغامرةفيللشروعتؤهلناقدالتيالاسهاماتاصتقطابفيأخرىمرة

نأمحاولأالمسألةفيأفكرنفسيووجدتتماما،لييرقلمذلكولكن.جديدة
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صديقيأتذكرنفسيوجد!وهنانصر.إلىهزيمتنالتحويلوسيلةاجد

عامشجعنيقدكانالذى،وعمانمسقطسلطان،تيموربنسعيدالسلطان

ماربثمتمنععلىنركزكناالوقتذلكفيولكنا،ظفارفيالعملعلىام949

احتمالالآنليخطروقد.الحميريةللدولةالسابقةالقديمةالمدنآثارعنبحثا

ذلك.يذكرلمأحدأانرغم،عُمانفيأيضاواردالقديمةالثقافاتتلكوجود

فيسمعتناعلىمأربأحداثتؤثرالم؟عُمانبناترغبهل:تساءلتأنيبيد

العربي؟العالم

ردهانتظركنتوبينما،الموضوعهذاعنوعمانمحمقطلسلطانبرقيةأرسلت

سفاراتنشطتوقد،مأربفيبعثتناعنمتناقضةبأخبارالدنيااليمنملات

ردتولقد،عناالملفقةالقصصهذهإِشاعةفيوواشنطنولندنالقاهرةفياليمن

صفحاتهافيالعالميةالصحافةونشرته،المفتوحخطابيعلىالبمنبةالصحف

خطابيمنأكبرصحفبأاهتماماًتلفىمؤامرةبطبخأوامرهالإِماموأصدر،الأولى

البعثة.لسمعةالاصاءةفيوتسهمالمفتوح

تمثالبتهريباتهمتنيعندماضالتهاالقاهرةفياليمنسفارةوجدتوقد

فقدواشنطنفياليمنسفارةأما.سبأملكةلبلقيسالحالصالذهبمنكامل

بمأرباليمنيينالموظفينجميعيعلمفكما.الأكذوبةهذهإِزاءبالتحفظالتزمت

,TTمادىشيءأىأوتمثالأىعلىنعثرلمالمدينةتلكسكانوكلوجنودهم

كرةكانتبماربحفرياتناكلفيالوحيدةالذهبيةوالقطعة،بلقيسعلىيدل

منالرملنقابعنهأمطناالذيوالجزء.فوراًعنانزيدالقاضيصادرهاصفيرة

وتلك،.مق059عامفيبلقيسعاشتبينما،.مدتىالخامسللقرنيعودالمعبد

بمكانالأهميةمنولكنهااليمنيةالدبلوماسيةالدوائرفيمهمةليستحقيقة
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الآثار.بعلمالمرتبطةوالجهاتالأكاديميةللاوساطبالنسبة

الماليةالجوانبعنايضأالافكحديثاليمنيةالمصادرمنكثيرتحدثتوقد

تريزا،مارياريال0362بمبلغمدينونإِنناالقاهرةسفارةفقالت،ببعثتناالخاصة

مبلغعنتحدثتبعدنالعربيةوالصحافة،ريال0028قالتواشنطنوسفارة

يبلغالدَينانرسمياعدنفيالأمريكيالقنصلأخطركماريالاً،0671

قبلمنالحرامةوبخدماتالخزنبإِيجارحاسبوناوقد.تريزامارياريال4245ر5

بواسطةالموقعةبوبسجلاتوحسب(،جامدكتورحياةهددواالذين)الجنود

تريزا.مارياريال5992يبلغالدينفإِنالأحمربالقلممأربحاكم

مؤتمرفيواشنطنفياليمنيبالأعمالالقائمطالبأبوالرحمنعبدالسيدقال

أنيستطيعلانفسهالرجلهذاولكنخطر،أىفيتكنلمالبعثةإِنصحفى

لانفحسهإِمامهأنكذلكويعرف،شددةبحراصةإِلااليمنفيمنزلهيغادر

قبلوالدهاغتيالمنذأمنيةلأسبابصنعاءبلادهعاصمةإِلىيذهبأنيستطيع

.سنواتعدة

كماالدوائر،منالعديدفيالجدمأخذتؤخذلمالرواياتهذهأنالواضحومن

التيالأولىالمقالةتقول.(الفضل)جريدةفىظهرامقالانذلكعلىيدل

تعز:-منمراقبأرسلها

بالبعثة%التحرشبصدداتخذالذىالقرارتعزفيالناسكلعرفلقد"ا

لمدهالموضوعبهذاالحاصةالمشاوراتاستمرتولقد،البلادمنوطردهاالأمريكية

.مأرإلىاللهعبدالأميرزيارةمنالوحيدالهدفوكان،وصنعاءتعزبينشهرين

ا.ْالإِمامبقصرعليامصادروتهص.هناكلموظفيهمشافهةالتعليمات)عطاء

و.الأمربادئمنبالندمشعورألديهمتركمأربالىالأمريكانذهابإِنقائلة
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اليدوميالث!يخويقول.الخطأذلكلتصحبحضروريأكانذلكبعدحدث

ادitالتيالعيونهيالاَثارهذه):الاماملجلالةالشخصيوالصديقالقضاءرئيس

غيرالإمامجلالةأنالمؤكدمن(أغمضناهاالآنولكننابها،اليناينظرانالعالم

.،!مأربفيحفرياتهالإِجراءكتابياإِذناالبعثةأعطىقدكانأنهرغمرأيه
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صمارديريرهِحورلالقرهـمر(سمهرم)يمةالقدالمحِاءم!الآ-احتىطهرلماحريصة

حصرميةمتعمرةآلئدكالصَ؟لهاإلىتير5ءلى!هالأللقر-الحوهـ()ممياءتعودالقويق
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اصعا!شيي!ضَتمصلالإسا،!السالاقةالشردَ!-لمَمَ!أدِ!
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لطعاهـرزريحورفيوحدالمرولرم!راقصةتمتال

حفعا!كأحد5ِالقمرإلهممتل!رادرهِص!تور
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والثلاثونالثانيالفصل

المجهولةعُمان

كالشمعالسيفوذاب،العظامداخلاحترقالنخاعأنلدرجةقائظأالحركانإ

وأصبح،فحمإِلىالجنبيةمقبضتزينالتيالكريمةالحجارةوتحولت،غمدهفي

بلفحالمشويةبالغزلاناكتظتالصحراءلأنسهلأأمراَالسهولفيالقنص

"الهجير.

أغسطسوفي.ام424عاممسقطواصفأالفارسيالرزاقعبدكتبهكذا

القديم،المناخيالتقريرذلكفيالحكمةأدركت،مرةأولزرتهاعندما،ام949

الأمسياتكانتام529فبرايرفىجيليلاندالبحريةقائدمعذهبتعندماولكن

ومنعثة.باردةمسقطفي

تصريحاًلنامانحأبرقيتيعلىوعمانمسقطسلطانجلالةمنردأتلقعتلقد

ووصلنا،،لبرتيااسمهاهولنديةسفينةركبناأسرعوسيلةنجدلمولما،بمقابلته

بوبعلىقلقاكنتوقد.عدنفيالباقونانتظرنابينما،أيامخمسةبعدمسقط

العسكرىالمستشفىفيالآنوهوبالملاريابمرضأصيْبَ!نهبالذاتكارميان

هذهولكن.الكبدفيداءمنيعانيالذىستيفنزشسترومعه،بعدنالبريطاني

إِنبأنهسعادتناوهوفضينورمنخيطينخللهاسمائنافيتلبدتالتيالسحب

باليمنوهمايصبهمالمالمرضأنالحظحسن،فمنيمرضاوأنلهمالابدكان

وشكرأ.للهفحمدأ

وزوجتههويعملحيث،الجميلمنزلهفيولزتومزالدكتورزرنامسقطوفي

ينعمانوكأنهما،الأمريكيةالهولنديةالإِصلاحيةللكنعسةالتابعالمست!ثفىفي
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فيمريض00021منأكثرويحالجانيفحصانفإنهماالمعجزاتأصحاببقدرات

مدربة،محليةكوادرتساعدهمادولار،الفبعشرينتقدرسنويةبموازنةالعام

كله.العالمفيالانجازاتهذهمثلتجدماونادرأ

المعالمنطالعكنا،مسقطلمدينةالتوام،!مطرح"بمدينةمقرناشباكومن

الموقعهذاالبرتغالاحتلتفقد،والاتجاهاتالجنباتكلعلىالبرتغالية

طردهاتمأنإِلى،العربيالخليجفيلتعحكمهرمزمضيقعلىالمطلالاستراتيجي

.عاممئةدامالذىالفارسيالاستعمارمحلهاوحل،ام065عامالمنطقةهذهمن

الجزيرةفيدولةأقوىعمانكانتعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفوفي

أعقبالذىتيموربنسعيدالسلطانيحكمهامستقلةدولةالآنوهي.العربية

.الأصرةنفسمنعثرالثالثالسلطانليصبحام329عاموالده

المعظمالسلطانجلالةاستقبلنالوصولناالتالياليومصباحمنالعاشرةفي

الملكهذامعتجل!أنمتعةمنلهاويا،الرائعقصرهفيوفادتناوأحسنوأكرمنا

هنالكيكنفلم،بطلاقةالانجليزيةيتحدثوهو،والنزيهوالودودوالمثقفالذكي

المستشارينمنوبينهبينكحواجزهنالكفليسذلكمنوأهم،لغوىحاجز

وحساصياتهموأطماعهمطموحاتهمسوىتحركهملاينالذوالمتملقينوالطبالين

نقولماتفهمالذىرأسأالسلطانمعنتفاوضكنا.وخوفهمووسرسنهم

أهدافنا.معوتعاطف

معهوانفقنا،لهاتعرضناالتيالمؤسفةاليمناحداثالسلطانلجلالةقصصنا

عامينقبلدعوتهلبيناأننالوالنحوذلكعلىتسيركانتماالأمورأنعلى

توصلناالمتحضرةالمفاوضاتمنيومينوبعد.عمانفيالحفرياتلاجراءونصف

وقد،عديدةلسنمينالأوسطالشرقفيجهةلأىمنححفرياتامتعازلأفضل
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فيالاستمراروعلىظفارفيبعملياتنافورأالبدءعلىبالموافقةالسلطانتفضل

ا،ثرياتتقتسمموسمكلنهايةوفي،ئلاثلسنواتوالحفرياتالاستكشاف

العمانية.الحكومةوبينبيننامناصفةوالتحف

خاصةسفريةجورجورتب،السارةالأخباربهذهعدنفيفاريرلجورجأبرقت

عاصمةصلالةإلىعدنمنالمجموعةباقيتحملالجيبوتيةالجويةالخطوطعلى

سفبنة.ظهرعلىستأتيفإِنهاوالأجهزةكالشاحنات،الأغراضباقيأماظفار،

مسقط،إلىعدنمنالسفرمنصعوبةأكثرصلالةإِلىمسفطمنالسفرإِن

جزيرةعبرصلالةالىوقيليلاندلتحملنيالبحرينمنطائرةاستأجرناأخيرأولكنا

.مصيرة

يمتدساحليشريطمع،مسقطمنبحرياًميلأ064بعدعلىصلالةوتقع

مهمةالآنوأمامنا(1شويمعة)ورأسعليضريةرأسبينميل002لمسافة

بحجم،مربعميل00038مساحتهاتبلغوالتيالمعزولةالمنطقةهذهاستكشاف

اليونانيالرحالةقالقرناًعشرتسعةقبل.البرتغالدولةمنوأكبرأوهاير،ولاية

-:المناطقهذهعنأالطواف"كتابصاحب

يسمونه،بعيدةلمسافةعميقخليجهناكمنويمتدالبحرعندالأرضتنتهي)

ميلأ061لمسافةشويميةرأسهيالساحلعلىنقطةمنتمتدلظفارالثرقيةالحدود(1)

الىميل002لمافة،هـالرمالالمسماةالمنطقةعلىالثمماليةالناحيةمنوتمتد.مفشنرملةالى

خرواتثعيتوادىعبرجنربأالحدودىالخطيتجههناومن.شعيترملةحتىالغربجهة

الاطئ.علىعليضربةرأسإلىوجنوباحبروتوادىفيعدخجبلاِلىهناكومن،وميتان

الملامحهذه.الئمرفيةعدنمحعيةصظفاراقيمتبائلبينيفصلالحدودىالريطهذا

،ام479عام،المهرةبلادذلكفيبما،العربيالجنوبفيرحلاتهبحدثيسقرخريطةفيواضحة

الملكية.الجغرافيةالجمعيةوسره
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وتنتج،وضبابسحائبيلفهالوعر،الجبليالبخوربلدهوهذا(؟ساكالايش)

)نها،الحجمضخمةأوعاليةليستهذهاللبانوأشجار؟البخورلبانأشجاره

فيالصمغالأشجارتفرزكماتمامابقعشكلعلىلحاهامنالبخورلبانتفرز

كذلكومعهمالبخورلبانالملكعبيدويجمع.بكائهادموعكأنهمصر،

دأ..المساجين

غاباتالقديمةالأزمانفيكانتصلالةخلفتقعالتيوالجبالفالتلالإِذن

العربي،الجنوبمخترقةغربأرحلتهاالقوافلتبدأومنها،البخورلأشجارومزارع

وعلى،المتوسطالأبيضالبحرمنطقةتصلحتىالأحمر،البحرمحاذيةشمالاَئم

وتمنعشبوةمثلومدنعظيمةوممالكحضاراتوازدهرتوترعرعتنمتطريفها

بالفماالكراممروربهاتمرالقوافللأنوانتعشتالمدنهذهقاتوإذا.ومأرب

وجودنتوقعانالمنطقيمنالمن!ثأ؟دولة،القوافلتلكمنهاتحملالتيالمنطقة

.وجبروتشأنذاتقديمةلحضارةأطلالوثمة،أيضأهناتاربخيةغنيةمدن

علىأحديعثرولم،قبلمنعمانفيدراساتأوحفرياتبأىنسمعلمولكن

.الرمالغطتهادارسةمدينةكبقاياا،رضمنبارزةصخررأومنقوشةحجارة

الشواهدوكل،الساحليةالسهولطولعلىالجيريةالحجارةمنأطلالهنالك

الجزيرةفيوانتشارهالاسلامظهورمنذاى،الوسطىالعصورالىتثيرالظاهرة

العربية.

لمنطقة!أريانو)!بطليمرسكلوديوسiأمثال،القدامىالمؤرخونتعرضلقد

فيالأخرىالعربيالجنربلحضاراتمعاصرةعربيةلحضارةمركزأباعتبارهاظفار

لافهيالثالثةأوالثانيةالدرجةمنتعتبرالمصادرهذهأنورغم.ومأربتمنع

ورغم،حالكلعلى.بالقريحهْللذهنيخطرماتؤكدكما،حقيقةمنتخلو
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من،العوادْبمضمونةغيرمغامرةفيندخلالمرةهذهفإِنناالكثيرةالاحتمالات

العملنبدأانقبلأهدافنانعرفالماضيفيكنا.والعلميةالاَئاريةالناحية

تمنع.والثانيةالأولىالدرجةمنالأدلةببعضمدعومةفرضياتعلىونستند

القينافقدالآنأما.وحفرنالهمافذهبنا،محددةومواقعهماموجودتانومأرب

وقلنا:الممتدةوالصحاركطوالجبالالسهولعلىنظرة

وبيوتهاوضرائحهابمعابدهاومدن،أطلالتوجدالمنطقةهذهمنمامكانفي"

هيأين.القرونركامتحتمطمورةكلها-وتماثيلهاوفخارهاونقوشها

.!أسرارها؟ستائرونهتكعليهانعثرأننستطيعهل؟بالتحديد

نحنوها،الماديةالناحيةمنإِمكانياتأقلباليمنلناجرىمابعدأصبحنا

الركونمنأفضلالمغامرةوهذهشيء،لامنخيرشيئأولكن،المجهولفينغوص

وإذا.للعمليتشوقونوهمجميعهمالبعثةأعضاءموقفهوهذا.واةنوطلليأس

والتنقيب،للبحثحافزذلكفإِنالاَئاريةالناحيةمنمجهولاًكمأعمانكانت

مجموعةونحنخاصة،نقهرهأننريدلنابالنسبةتحدياًيمثلبرمتهوالموضوع

.الرؤىومتوحدةمتجانسة

حولهممنويثميعونطيبونهنافالناس،والتفاؤلللاملمصدرصلالةومدينة

حامد،بنحمودالشيخ،للسلطانالممثلالوالييحكمهم،بالطمأنينةالشعور

فيتركالذياليمنيالإِنسانبخلاف،الخوفأوالكبتأوبالضيقتحسولا
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.+المرارةمنضيئاًنفوسنا

العربية،المدنمنكثيرمنرحابةأكثروشوارعهانبياً،نظيفةصلالةومدينة

تكسووالخضرة،المحيطمنالقادمالنسبممعبرشاقةتتمايسالنخيلواشجار

للعمل.وحماصأوحبورأبويةأكسبناذلككل؟تقريباَكلهاا،رض

وهر،المدينةمركزمندقائقبعدعلىالسلطانلناخصصهالذكطالمنزليقع

الباسقة.النخيلأشجاروزظلهالبحرعلىومطلوفخمضخممنزل

حولسريعةبرحلةوقمنا،للحفرياتموقععنبحئاالمنطقةباستكضافبدأنا

معاينةفيبالرغبةجرائهامنشعرناالقرا،بجبالالمسصاة،بصلالةالمحيطةالجبال

الحجارةمنجنة)نها.الشمالفيالخاليالربعحتى،أمكنانكلهاالمنطقة

شلالاتمنها،المائيةوالمساقطوالبحيراتالغاباتتكسوهاومرتفعات،الجيرية

بالكنوزتذخرالمناطقهذهأنشكولا،قدمخمسمائةالبالغوارتفاعهامرباط

ولدىلديهاصتقبالحنمنبهحظىوماللإِمامالمديحكالحيثنفههناالمؤلفيناقض"

ماربفيللبمثةالمحزنةالنهايةإِلْرثديدة)حباطحالةيعيقكانأنهيبدوو،لهالتابعينالمسؤولين

علىالضوءتلقيكبيرةأثريةاكتهثافاتتحقيقفيالفشلوالمعداتفيخسائرمنتكبدتهوما

إنانهاويحملالإمامهيمنعلىغضبهجاميصبجعلهمما،الثهيرةصباملكةبلقيسالملكة

يحنلماوروبيونثار3علماءقالوكمالأنهنفسهالمؤلفيتحملهالانمايرتكبهالمأخطاء

علىيحصلأنالأمرالبدفعيستطيعأنهظنفقداليمنأهلمعتعاملهفيالتقديرولاالتصرف

أنبهالاجدروكانلاباءأنفةمنعنهمعرفلمااليشيونيقبلهلاشيءوهذامنهميريدماكل

افرنية1الطبيةتذكر،منفعتهمفيصادقةرغبةواظهارثقتهمبكسبشيءكلقبليبدا

مباشرةةالبثهروببعدالامامكلفهاالتيا.لمكوميةاللجنةأعضاءضمنوكانتفايانكلودى

فيليبسويندلإِن(اليمنفيطبيبةكنت)كتابهافي،ماربفيفيليبسويندلماتركهبجرد

واحدةبعبارةوكلهاعدنمنثمالقاهرةمنثمنيويوركمنالأمامإِلىالبرقياتيرصلكان

المراجع(.)اضقبالهورفضهداياهالامامرفضوقدهدايا+وممي+صأصل
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قريباًموقعاًالبرايتدكتوراختارولقد.يفكهامنتنتظرالتيوالطلاسمالآثارية

البحر.علىيطل،،البلد)اسمه،بالأطلالمليءمرتفعتلوهو،المدينةمن

كانتأنهابدولا.الأولىالاسلامأيامفي"المنصورة!تسمىالمدينةهذهكانت

61عامفيانهيارهاقبليمةالقدظفارمدينةموطن Aالتيالثلاثةا،شهروخلال.م

عندماولكن.أخرىثلاثةمواقعفيعملأالبرايتبدأالموقعلذلكاختيارناتلت

فقد،المواقعهذهكلعنبعيدأكنتتظهرالملموسةالاكتشافاتأولبدأت

بعدكارميانبوبمعيوسافرأ،بالمؤسسة)تتعلقمهمةفينيويوركإِلىسافرت

شهراً.عضرثمانيةدامتالعربيةالجزيرةفي)قامةوبعدالملاريا،منشفيأن

عملياتناعلىيشرفالذيفاريرجورجمنبرفيأسارةأخباروصلتنيوهناك

فيهاالبرونزعلىنقرشرموزفكمنجامدكتورتمكنفقد؟وغمانمسقطفي

أثرهاضاعالتيالمدينة(سمهرم)اسموفيها(سين)الحضرميالقمرإِلهعنكلام

واللغةللماء،حجري)ناءعلىغريبةنقوشأكذلكوجدثم.طريلأمدمنذ

النقو!ثرفياِلاقبلمنتُقرألمغريبةحروفوبهااليمينالىاليسارمنتكتب

السابقةالفتراتمنمدينةأولالبرايتدكتورواكتشفبالكلدانيينالخاصة

خور!بحيرةعلىمطلة،صلالةشرقميلاًوعشرينتسعةبعدعلىللإِسلام

ظفاربساحلالأساسيالميناءتحرسالقلعةالمدينةهذهكانت.الساحرةدأروري

لبانهووقتئذالميناءتلكمنخرجالذكلطالرئيسوالمنتجأكئر،أوسنةالفيقبل

.البخور

عمدلههاممعبدبقاياهناككانتالشماليةالمدينةهذهبرابةمنوبالقرب

الرمالتحتمنكلهالمعبدهذاالبرايتدكتورأخرجولقد،عملاقةوحيطانممددة

كاملأالنقابعنهيكسفل!سلامالسابقةالفتراتمنمعبدأولوهو،والركام
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الشكلعجيبوالغسلللاستحماممكانأالبرايتو%توقدالعربيةالجزيرةفي

هامةصبعةونمْوشاتالبرونزيةالعملاتمنركميةللآلهةالنذرلتقديمومذبحين

الداخلي.المدينةبابعلىمنحرتة

ذكرهوردوالذىحضرموتمللث(العز)الملكعناكقوشمنيدالعدتتحدث

الكلاسيكيةالكتاباتمنوغيره(ThePeliplus)الطوافكتابفيفي

والولايةشبوةكذلكالنقرشوذكرت.اليخوربلادملك(اِليازوس)باسم

البخورطريقمدنمنميلسبعمائةبعدوعلىوهنا،.وحاكمهاالمجاورةالحضرمية

الغربالىنشأتالتيبالممالكالقديمةظفارمنطقةيربطماديدليلاولوجدنا

نشرتحضرموتمملكةأنإِلىيشيرقوياًدليلأووجدنا.العربيالجنوبمن

تسمىأنفيغرابةولا.المسيحظهورقجيلظفارإِلىبيحانمننفوذها

أنهابماولكن،آنئذلهانتاجهايثبتماغيابرغمالبخورمملكةحضرموت

تسمىأصبحتفقدظفاروهوللبخورا،ساسيالمنتججناحهاتحتاحتوت

.لمأ+البخورمملكة)

هذافيالأسئلةبعضعنبعثتناأجابتفقد،اركيولوجيألنزاعمانعادتما

كبيرةعُمانفيالاكتشافاتهذهأهميةفإِنالبرايتالبروفيسورقالوكما،المجال

حضارةامتدادعنيتحدثقبلناأحديكنفلم،مجالهافيرالًدةلأنهاجدأ

المناطقاهممنكانت(الحضرميةالنقوشفي!أكلن)الأصاكلأوظفارمنطقةأنفيشكلا!!

تنتجالتىالوحيدةالجطقةأنهالايمنيذلكلكنقديمااللبانأوالبخوراضجارفيهاتنموالتي

ال!مهوللتئملظفارمنالفربإلىامتدتلانتاجهنموهمناطقأنالثابتمنبلالبخور

سيبانكورمئلموتحضرلرادىالجنربيةالمرتفعاتسفوحوكذاالمهرةلمنطقةالجنوبيةوالرديان

إنتاجعلىاليونانيةالكلاصيكيةالمصادرتدلثلمقطرىجزيرةإلىبالاضافةحجروادىومنطقة

م!نطقة=مرخةوادىفيالومرمنطقةلاوسانبالنسبةحددوقدواوسانقتبانبلادفيوالمراللبان
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المنطقة.هذهحتىالجنربيةالعربية

قلبفيشمالأبحثتناتوغلتكلماوالاكتشافاتالدراساتهذهستستمر

.بعدهوماالخاليالربعحتى،للبخورالمنتجةالمنطقة

تحتمدفونة.مدنالتوراتيالتوابلطريقعبربعيداًهذابَحْثُناحَمَلنَالقد

واسعةمجالاتبذلكلنا،فانفتحتالمخْبيةأسرارهابعضعنلناكشفتالرمال

ضاعتقدبأنهاالاعتقادطالغامضة.ممالكمستقبلأللاستكشافوجديدة

الصحيح.التاريخيمكانهافيوُضِعتْقدالاَنهي،هاملوكهاوضاع

زيارتناأنلوسَنسْتَقْبَلُكناكيفلنعرفالعنانلخيالنانطلقأنإِلانملكلا

الجزيرةملكات،أشهربلقيسالملكةعهدفيحدثتقدكانتسبأمملكةلعاصمة

مثلنامستكثفةالأمرحقيقةفي،كانتأيضأهيلأنهاذلكقاطبةالعربية

نققالمسمىصرواحنصْقفيالوصرمنطقةذكرجاءوقدالأوصارىالمروصماهالمرلانتاج=

وادى(لجلأمابينالواقعةالمنطقةالنق!قفيوردلماوفقاالومروتثممل(اد!اOOOOA)النصر

ئيودورالفرن!يالنباتعالمقاموقدمرخةوادىروافدأحدحمانوادى(حمن)حتىلجية

بشكلنموهاوأثبتام789عامسابقاالجنوبياليمنفيالبخورلئجرةميدانيبم!حمونو

صيبانوكوروالديسالئحرمناطقمثلموتحضرفيوالئرقيةالجنوبيةالمناطقفيطبيعي

فيوكذاوصيفعدمووادىالحونوادىمئلالداخلموتحضروفيوواصطوزغفةوشحير

مدينةائتهرتودْدوغيرهاينبقوثسعبكدورجبلمثلوحبانحجروادىمنطقةفيأماكن

الاعر:يقولذلكوفيباللبانال!ثحر

عُماناودعْالث!حرإِلىإذهب

لُبَاناتجدتمرأتجدْلمْ)نْ

.(جعلمراا)
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